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Inleiding
Op 28 mei 2009 heeft de gemeenteraad het Groenbeleidsplan 2009-2019 vastgesteld. Dit beleidsplan geeft de
kaders weer voor het groen en de groenstructuren in de gemeente voor de komende jaren. Daarnaast geeft het
de uitgangspunten weer voor het groenbeheer. In dit beleidsplan wordt onder meer aangegeven dat om te
komen tot een goede implementatie van het Groenbeleidsplan een aantal ondersteunende beleidsplannen en
uitwerkingen noodzakelijk is. Daaronder valt het geveltuinenbeleid (B&W,19april 2011). In navolging daarvan
wordt nu het Bomenbeleidsplan 2011-2025 ter besluitvorming voorgelegd.

De gemeente Katwijk heeft nog geen (formeel)Bomenbeleidsplan. Ook de voormalige fusiegemeenten hadden
geen specifieke beleidsplannen op dit gebied. Het bomenbeleidsplan heeft tot doel te beschrijven hoe om te
gaan met de gemeentelijke bomen. De noodzaak voor een dergelijk beleidsuitwerking wordt ook in de praktijk
duidelijk. Voor zowel de eigen organisatie als voor inwoners en bedrijven waren een aantal zaken niet altijd
duidelijk. Zo ontstonden er bijvoorbeeld discussies waarom bomen werden verwijderd of juist niet. In het
Bomenbeleidsplan worden daarom richtlijnen gegeven hoe de gemeente met de gemeentelijke bomen omgaat.
Met het beleidsplan wordt ook het jaarlijks onderhoud dat gepleegd moet worden aan de bomen inzichtelijk en
de daarbij behorende financiële consequenties.

Met deze nota wordt het Bomenbeleidsplan ter vaststelling aangeboden. Bij de uitwerking en voorbereiding van
het plan zijn enkele algemene uitgangspunten en ontwikkelingen gehanteerd, die ter inleiding hierna worden
toegelicht.

Groenvisie
Het groenbeleid van de gemeente Katwijk is gebaseerd op de Visie openbare ruimte Katwijk (VORK). DeVORK
heeft als uitgangsstelling dat gemeente Katwijk haar inwoners en bezoekers een aantrekkelijke, goed
onderhouden en veilige openbare ruimte wil aanbieden. Katwijk is een bijzondere gemeente met een eigen
karakter ten opzichte van andere kustgemeenten en met een uitstraling in de regio. DeVORKwordt ten aanzien
de groenambities nader uitgewerkt in het door de gemeenteraad vastgestelde Groenbeleidsplan 2009-2019. Dit
Bomenbeleidsplan volgt het door de gemeenteraad aangedragen kader. Daardoor wordt bijgedragen aan de
visie en de ambitie zoals deze in de VORKwordt omschreven.

Deregulering
In het Bomenbeleidsplan is specifiek rekening gehouden met aspecten ten aanzien van deregulering.
Deregulering betekent minder regels enfofvereenvoudiging van regels. Dit streven is er op gericht om de
dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren. In het Bomenbeleidsplan wordt een aantal voorstellen
gedaan die ten opzichte van de bestaande praktijk leiden tot een vermindering van administratieve lasten en
regeldruk. Om de gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van hun regelgeving heeft de VNG, in het
kader van het project 'Minder regels', gewerkt aan de deregulering en vereenvoudiging van haar
modelverordeningen, zoals de APVwaarin de kapvergunning is opgenomen. Voor wat betreft de
kapvergunning is er in de APVvan Katwijk echter niet voor gekozen de VNGte volgen, maar is voor een ander
systeem geopteerd, namelijk het oprekken van de diameter van de omvang van particuliere bomen van 015 cm
naar 030 cm. Dit houdt in dat minder vaak een kapvergunning voor particuliere bomen noodzakelijk is.
Wanneer de gemeente een kapvergunning voor haar eigen bomen aanvraagt, blijft de stamdiameter 015 cm
gehandhaafd. Uiteindelijk is het de bedoeling om kapvergunningen voor particuliere bomen volledig af te
schaffen, behoudens aangewezen waardevolle bomen (SIRA-advies). Dit is nader uitgewerkt in het
Bomenbeleidsplan.
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Lopende werkzaamheden
Als basis voor het beleidsplan heeft een intensieve bomeninventarisatie plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat
de gemeente beschikt over ruim 25.000 bomen. Uit deze inventarisatie is naar voren gekomen dat er dringende
werkzaamheden uitgevoerd moet worden om de vitaliteit van het bomenbestand te waarborgen.
Dezewerkzaamheden, waaronder het snoeien of vellen van bomen, zijn terug te voeren op zorgplicht
(veiligheid/aansprakelijkheid) en gedeeltelijk op achterstallig onderhoud. Uit de inventarisatie bleek echter dat
een ander deel van het bomenbestand, het gaat hierbij om ongeveer 400 bomen, op korte termijn dient te
worden gerooid. Deze bomen hebben een beperkte vitaliteit en nagenoeg geen levensverwachting. Inmiddels is
de uitvoering van deze werkzaamheden in gang gezet. Voor wat betreft de te rooien bomen wordt de
herplantplicht toegepast.

Monumentale bomenlijst
Er bestaat een Landelijk Register van Monumentale Bomen (LRMB). In dit register staan voor de gemeente
Katwijk een walnoot (Juglans regia), de kastanjes (Aesculus hippocastanum) aan de Achterweg (Katwijk aid
Rijn)en een aantal zogenaamde "oranje" bomen. Dit register geeft geen extra status of bescherming aan de
bomen. Hiermee wordt er wel de aandacht op deze bijzondere bomen gevestigd. Uit de inventarisatie is
gebleken dat er meer bijzondere bomen in de gemeente staan, die bij de uitwerking van het bomenbeleid
bijzondere aandacht verdienen. Daarom is als onderdeel van het Bomenbeleidsplan een (gemeentelijke)
monumentale bomenlijst opgesteld. Op deze lijst zijn 186 bomen geplaatst. Een deel van deze bomen is al
monumentaal en ander deel heeft de potentie om monumentaal te worden. Het gaat hier om bomen op
gemeentelijk grondgebied. Het is de intentie om de monumentale bomenlijst in de komende jaren aan te vullen
met de particuliere monumentale bomen. Daarvoor is ook nadere juridische uitwerking nodig.

Beoogd resultaat
Met het vaststellen van het bomenbeleidsplan geeft de gemeente aan in welke mate bomen een belangrijke
functie hebben in de openbare buitenruintte. Het bomenbeleidsplan geeft naast de invulling van het
bomenbeleid ook het beheer van de bomen weer. Daarnaast wordt hiermee uitvoering gegeven aan een van de
vervolgstappen zoals beschreven staat in het Groenbeleidsplan 2009-2019.

Argumenten
a. Het Bomenbeleidsplan is een nadere uitwerking van de kaders van het Groenbeleidsplan

Het Bomenbeleidsplan vindt zijn basis in het Groenbeleidsplan. Om het Groenbeleidsplan te
implementeren in de gemeentelijke bedrijfsvoering is door de raad aangegeven dat een aantal
uitwerkingsacties noodzakelijk is, waaronder het opstellen van een Bomenbeleidsplan. Het voorliggende
Bomenbeleidsplan volgt de beleidslijnen die door de raad in het Groenbeleidsplan zijn aangegeven.

b. Het Bomenbeleidsplan is gewenst om de zorgplicht van de gemeente te verduidelijken
De gemeente heeft de algemene (zorg)plichten voor de instandhouding van de (objecten in de) openbare
ruimte en is hiermee verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van het bomen bestand. Het
bomenbeleidsplan geeft handvatten om de veiligheid en gezondheid op een aanvaardbaar niveau te
houden.

c. Bijzondere bomen krijgen bijzondere aandacht
Bomen hebben een belangrijke kwaliteit in de ruimtelijke inrichting. Onderdeel van dit bomenbeleidsplan
is een algehele inventarisatie van het gemeentelijk bomenbestand. Hiermee is ook de mogelijkheid
ontstaan om een lijst aan te leggen waarop de (potentiele)monumentale bomen worden vastgelegd.
Deze lijst is opgenomen in het beleidsplan en wordt jaarlijks geactualiseerd. Nadere uitwerking vindt
plaats ten aanzien van het indiceren van particuliere bomen.
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~atwijk
Deze vervolgactie is een onderdeel van de uitwerking van het SIRA-advies ten aanzien van deregulering
van de kapvergunningen.

d. Het bomenbe/eid krijgt nog een juridische vertaling in de APV (Kapvergunningenbe/eid)
Op korte termijn wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Deze APV volgt in grote
lijnen de voorbeelden die vanuit de VNG worden voorgesteld. Ten aanzien van het kapbeleid/bomenbeleid
zal een aantal zaken aanvullend worden vastgelegd en toegelicht.

e. Adequate handhaving b/iift noodzakelijk
Het bomenbeleidsplan is de basis voor het toekomstige bomenbeheer. Het bomenbestand krijgt de
aandacht die het als belangrijk inrichtingselement verdient. Monumentale bomen worden afdoende
beschermd bij stedenbouwkundige reconstructies of bouwprojecten. Het blijft goed om ook in het
kapbeleid/ APV een extra stok achter de deur te houden. Het kappen van bomen heeft onomkeerbare
gevolgen. Middels toetsing, handhaving en toezicht wordt de waarde die bomen hebben op de
leefomgeving beschermd.

Kanttekeningen
De herplantplicht voor gemeentelijke bomen wordt genuanceerd
Bij de evaluatie van het kapbeleid in 2007 is aangegeven dat bij kapvergunningen voor gemeentelijke
bomen een herplantplicht wordt opgelegd. Daarbij is het principe dat voor elke gevelde boom een andere
wordt teruggeplaatst. In het bomenbeleidsplan, wordt hiervan afgeweken, in die zin dat kwaliteit voor
kwantiteit wordt gesteld. Als er onvoldoende ruimte is een boom of het aantal bomen te herplanten wordt
er afgeweken van de afspraak om een op een te herplanten. De kwaliteit, waaronder de natuurwaarde en
het kroonvolume worden hiermee vergroot.

Ook uit de praktijkinventarisatie blijkt dat niet iedere boom op de juiste plek staat. In het verleden was bij
het inrichten kennelijk ook een principe dat het plaatsen van een boom belangrijker was dan de afweging
of de groeiplaats in alle opzichten voldeed aan de eisen. Dit vertaalt zich in de praktijk naar onder andere
wortelopdrukproblemen. In het bomenbeleidsplan is daarom het uitgangspunt dat de juiste boom op de
juiste plek wordt geplant. Wanneer de ondergrond onvoldoende is om de boom tot een volle wasdom te
laten komen, kan de afweging zijn geen boom te (her)planten of een andere plantplek te zoeken.

Punt blijft wel dat de gemeente hecht aan behoud van zoveel mogelijk groene elementen in de openbare
ruimte. Bij verlies in volume blijft de intentie om dit te compenseren, zo mogelijk op andere plekken of in
andere vorm. Daarom blijft de ontwikkeling van het totale bomenbestand een belangrijke beleidsindicator
en worden de mogelijkheden voor compensatiebeleid (homenfonds) nog nader onderzocht. Hiervoor komt
nog een afzonderlijk voorstel. Daarmee blijft het bomenbeleid binnen de door de raad in het
Groenbeleidsplan aangegeven kaders.

Middelen
In de Meerjarenbegroting 2011 zijn bedragen opgenomen voor onderhoudsmaatregelen aan het bomenbestand
voor de jaren 2011 t/m 2014 met respectievelijk C 150.000, C 150.000, C 100.000 en C 100.000 per jaar. In de
exploitatiebegroting voor de jaren daarna zal jaarlijks een bedrag van C 100.000 euro worden opgenomen.
Daarmee wordt de geconstateerde onderhoudsachterstand stapsgewijs ingelopen en de noodzakelijke
kwaliteitsverbetering in fasen gerealiseerd. Met deze fasering zal de achterstand in 2017 zijn ingelopen.

Uitvoering
Op de nieuwe website van de gemeente zal uitgebreid aandacht worden besteed aan dit Bomenbeleidsplan.
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1 INLEIDING 
 
Aanwezigheid van bomen in een stad of dorp is vanzelfsprekend. Bomen in parken, tuinen en straten 
leveren een onmisbare bijdrage aan het groene karakter en aan de leefbaarheid van een stad of dorp. Het 
gebruik van de openbare ruimte is echter sinds de jaren zestig enorm geïntensiveerd. De toename van het 
aantal claims op de ruimte en werkzaamheden vergroten de kans op beperkte groeiplaatsen en schade aan 
bomen. Hierdoor is het helaas niet zo vanzelfsprekend dat bomen in een goede conditie verkeren of zelfs 
moeten wijken voor bouw, infrastructuur of overlast die omwonenden ervaren. 
 
Sinds 2006 vormen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg één gemeente. Met het samenvoegen van de dorpen 
is het van belang dat er een eenduidig beleid is ten aanzien van bomen binnen de gemeente Katwijk anno 
2011. De zorg van bomen begint namelijk op beleidsniveau. Dit beleid vormt de basis voor de aanplant en 
het beheer. Het bomenbeleid staat echter niet op zichzelf, want het is in de eerste plaats een onderdeel van 
het totale groenbeleid van de gemeente. Het bomenbeleid dient helder en samenhangend te zijn om een 
goed functionerend bomenbestand duurzaam te kunnen behouden. 
 
De evaluatie van het kapbeleid in 2007 heeft een belangrijke aanzet voor het bomenbeleid gegeven. 
Daarnaast zullen de speerpunten in het groenbeleidsplan 2009-2019 verder worden vormgegeven met 
onder meer de bomenmodule (Tree Management System), het kapbeleid en snippergroen. Totdat het 
nieuwe bomenbeleid van kracht is, blijft het oude kapbeleid van kracht.  

1.1 Bomenbeleid 
 
Het totale bomenbeleid wordt vastgelegd in drie plannen: het bomenbeleidsplan, het bomenbeheerplan en 
het bomenwerkplan. Het bomenbeleidsplan bevat een visie op het gewenste bomenbestand en een 
toelichtend gedeelte op de bomenstructuur. 
In het bomenbeheerplan wordt aangegeven welke beheermaatregelen noodzakelijk zijn om de gewenste 
beelden en de gewenste structuur te bereiken en in stand te houden. Aan de hand van het beheerplan kan 
jaarlijks een bomenwerkplan opgesteld worden. Hierin wordt het beleid uitgevoerd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schematische verhouding tussen informatie, bomenbeleid en –beheer 
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Het beleidsplan geeft een visie op lange termijn (vijftien jaar) om richting te geven aan de ontwikkeling van 
het bomenbestand en dient geraadpleegd te worden bij nieuwe beslissingen en keuzes die de bomen 
aangaan. 

1.2 Relatie andere beleidsterreinen 
 
Het bomenbeleid heeft raakvlakken met andere beleidsterreinen binnen de gemeente. Dit bomenbeleids-
plan heeft namelijk invloed op nieuw te ontwikkelen (ruimtelijke) plannen. Het heeft vooral betrekking op 
het werkterrein van de afdelingen Wijkwerk, Openbare Werken en Ruimtelijke Ontwikkelingen (zie 
hoofdstukken 3 en 4). Daarnaast zijn er raakvlakken met de portefeuilles of afdelingen Regionale 
samenwerking (zie hoofdstuk 3 en paragraaf 5.3), Volksgezondheid (zie paragrafen 2.1, 4.3 en 5.3), Milieu 
en Natuur (zie paragrafen 2.1, 2.3, 3.0, 4.3 en 5.5), Infrastructuur (zie hoofdstukken 4 en 5 en paragraaf 6.3) 
en het programmabureau Brede Structuurvisie (BSV, zie hoofdstuk 2). De bestrijding van iepziekte en 
eikenprocessierups zijn voorbeelden waarbij regionale samenwerking en volksgezondheid van toepassing 
zijn (zie paragraaf 5.3). 
 
Het beleidsplan heeft raakvlakken met de volgende groen(beleids)documenten: 

– brede structuurvisie 2005-2020 
– groenbeleidsplan 2009-2019 
– algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Katwijk (2009; 2011) 
– leidraad basisinrichting openbare ruimte gemeente Katwijk (LIOR, 2010) 
– boominventarisatie en visual tree assessment gemeente Katwijk (2009-2010) 
– kapbeleid 2003-2010 
– naleving Flora- en faunawet bij gemeentelijk groen- en waterbeheer (2008) 
– natuurwaardenkaart gemeente Katwijk (2008) 
– visie openbare ruimte Katwijk (VORK, 2007) 
– bomenplan gemeente Valkenburg (2002) 

 
Het beheer van de groenelementen (bomen, groenstroken en parken) is van groot belang voor de 
leefbaarheid. Groen in Katwijk vertegenwoordigt vaak ook grote natuurwaarde. Ecologisch beheer wordt al 
toegepast en waar de omstandigheden dit mogelijk maken wordt dit uitgebreid. De opgestelde natuur-
waardenkaart is daarbij uitgangspunt. 
 
In het groenbeleidsplan zijn de onderstaande voor het bomenbeleid relevante speerpunten van voorgestelde 
ontwikkeling opgenomen: 

– het creëren van meer samenhang tussen de verschillende wijken van de gemeente door 
verbindende groene (hoofd)structuren en 

– het naar binnen trekken van het omringende landschap en de waardevolle natuur en ervoor zorgen 
dat de omringende natuur aansluit op het binnenstedelijke groen. 

 
Bomen zijn de belangrijkste groenelementen in de bebouwde kom. Vanwege hun hoogte hebben ze een 
sterke ruimtelijke werking en zijn ze sfeerbepalend. Het verbinden of aansluiten van groenstructuren heeft 
daarmee invloed op de bomenstructuur. 
 
Het groenbeleidsplan formuleert thans de volgende hoofdlijnen voor het bomenbeleid (in deze opsomming 
is de tekst van het groenbeleidsplan deels gecorrigeerd): 

– alle bomen worden eenmalig geïnventariseerd en regelmatig geïnspecteerd waarbij het interval van 
de boomveiligheidscontrole afhankelijk is van de gevaarzetting (hiervoor zal een kaart worden 
opgesteld) 

– in het beheersysteem (TMS) wordt gedurende meerdere jaren aangegeven welke onderhouds-
maatregelen jaarlijks worden getroffen en worden alle mutaties van het bomenbestand verwerkt 

– het bomenbeleid wordt nader uitgewerkt in een bomenbeheerplan waaruit jaarlijks een 
bomenwerkplan wordt opgesteld inclusief een overzicht van de te vellen bomen en 
compensatiemaatregelen 
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– er komt een nieuwe uitwerking van het kapbeleid 
– er wordt een bomenfonds opgericht, waarbij een gelijkmatige financiering mogelijk is voor een 

kwalitatief hoogwaardig bomenbestand 
– er wordt een monumentale bomenlijst en bomenverordening opgesteld om de bomen op deze lijst 

een speciale status te geven en zodoende te beschermen 
– er worden uitvoeringsrichtlijnen in het kader van de Flora- en faunawet opgesteld en 
– er komt een gedegen voorlichting en communicatie over het belang van bomen 

1.3 Doelstelling 
 
De recente inventarisatie en keuring (inspectie) van de gemeentelijke bomen zijn een belangrijk onderdeel 
om het bomenbeleidsplan op te kunnen stellen. Uit de inventarisatie blijkt naast een vaststelling van het 
aantal bomen of (en welke) gebreken relevant en mogelijk gebiedsgebonden zijn. Zo ontstaat een beeld van 
relevante problemen die in het bomenbeleidsplan kunnen worden benoemd zodat richtlijnen kunnen 
worden opgesteld om deze problemen het hoofd te bieden. 
 
De beoogde resultaten van het bomenbeleidsplan zijn: 

– het geven van richtlijnen voor het ontwerp van de openbare ruimte met betrekking tot bomen en de 
inrichting van groeiplaatsen van bomen in het bijzonder* 

– het uitvoeren van bomeneffectanalyses voor inpassing van bestaande bomen in ontwerpen en 
herinrichtingen 

– een overzicht te geven van wet- en regelgeving ten aanzien van bomen 
– het opstellen van randvoorwaarden voor het beheer van het gemeentelijk bomenbestand 
– het noemen van richtlijnen voor het bestrijden van ziekten en plagen 
– een eenduidig kapbeleid vast te stellen 
– een lijst van gemeentelijk monumentale bomen en houtopstanden door het college van B&W vast te 

laten stellen  
– handvatten te bieden, het bomenbestand en de monumentale bomen in het bijzonder te 

beschermen en behouden 
– het oprichten van een bomenfonds, waarbij een gelijkmatiger financiering mogelijk is voor een 

kwalitatief hoogwaardiger bomenbestand 

1.4 Leeswijzer 
 
In dit bomenbeleidsplan zijn de relevante hoofdlijnen uit het groenbeleidsplan opgenomen. In hoofdstuk 2 
worden de boomwaarden en de ontwikkeling van de verschillende visies die van toepassing zijn op het 
bomenbestand weergegeven. In hoofdstuk 3 worden de boomstructuren behandeld en hoofdstuk 4 gaat in 
op de aspecten van de groeiplaats en de consequenties voor de inrichting van de openbare ruimte. De 
verantwoordelijkheden van het boombeheer, het nieuwe kapvergunningenbeleid en boombescherming 
worden respectievelijk behandeld in hoofdstukken 5, 6 en 7. 
 
De consequenties van het bomenbeleidsplan, waarbij de gemeenteraad keuzes dient te maken over de 
onderwerpen ontwerp en inrichting, boombeheer en boombescherming zijn terug te vinden in hoofdstuk 8. 
 
Geraadpleegde literatuur, bronnen en de fotoverantwoording staan achter in het beleidsplan vermeld. 
 

                                                
*Indien er strijdigheden zijn met het bomenbeleidsplan dient de LIOR te worden aangepast (zie paragraaf 8.1). 
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2 VISIE 
 
De gemeente Katwijk wil haar inwoners en bezoekers een aantrekkelijke, goed onderhouden en veilige 
openbare ruimte aanbieden. Katwijk is een bijzondere gemeente met een eigen karakter ten opzichte van 
andere kustgemeenten en met een uitstraling in de regio (missie uit de visie openbare ruimte Katwijk ofwel 
VORK). 

2.1 Waarde en functie 
 
De aanwezigheid van voldoende groenelementen (bomen, groenstroken en parken) is van groot belang voor 
de leefbaarheid. De gevoeligheid van het kappen van bomen is een voorbeeld van de waarde die aan het 
groen wordt gehecht. Zo kan de betekenis van bomen (in de stad) worden aangegeven aan de hand van een 
aantal concrete en een aantal minder concrete – maar niet minder belangrijke – functies.  
 
Bomen hebben een aantal belangrijke stedenbouwkundige en ruimtelijke functies: 

– ze verfraaien de bebouwde omgeving waardoor de omgevingswaarde wordt verhoogd 
– ze camoufleren minder fraaie objecten zoals industrieterreinen 
– ze geven structuur en herkenbaarheid aan straten en wegen 
– ze brengen onderscheid aan in wijken 
– ze accentueren de architectonische structuur van bijzondere punten 

 
Bomen hebben een esthetische waarde die vaak wordt vertaald in schoonheid. Die schoonheid kan op veel 
manieren tot uitdrukking komen, bijvoorbeeld in de vorm van de boom of van de gehele beplanting, de 
bloei, de kleur en structuur van de bast, de bladkleur, enzovoort. De stedenbouwkundige functie en 
esthetische waarde verhogen de waarde van gebouwen en maken het aantrekkelijker om te wonen en te 
werken. 

 
Volwassen bomen kunnen het microklimaat in de 
bebouwde omgeving verbeteren. Op hete dagen 
verlaagt de temperatuur vanwege de 
schaduwwerking, terwijl het ’s nachts warmer 
blijft. Door verdamping verhogen bomen de 
luchtvochtigheid waarmee het aangenamer wordt. 
Bomen en vooral bomenrijen en 
laanboombeplantingen breken en matigen de 
(koude) wind en kunnen mensen, wegen en 
gebouwen beschutten tegen neerslag.  
Fijn stof is schadelijk voor de volksgezondheid. De 
overschrijding van normen treedt vooral op langs 
drukke verkeerswegen in en om steden. 
Vegetaties nemen continu luchtverontreiniging 
uit de lucht op en functioneren daarmee als filter. 
Vooral bomen zijn hier goed in.  
 
De betekenis blijkt uit een studie in de gemeente 
Woudenberg waarbij kleine landschapselementen 
(bosjes, singels, rijen bomen enz.) slechts 3% van 
de oppervlakte uitmaken en 10% van de totale 
invang van fijn stof voor hun rekening nemen. 

 
 
 

Bomen beïnvloeden aspecten 
 
 
Gezondheid 

 
 
luchtkwaliteit 
ontspanning 
 

Leefbaarheid 
 
 
 
Economie 
 
 
Milieu 

esthetische waarde 
recreatie 
sociale cohesie 
 
waarde onroerend goed 
vestigingsklimaat 
 
microklimaat 
waterberging 

 
Natuur 

 
ecologie 
biodiversiteit 
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Bomen produceren zuurstof en leggen koolzuurgas (CO2) vast. Het netto-effect is echter meer psychologisch 
dan wezenlijk van aard, zeker in bebouwde gebieden. Bij sociaalpsychologische functies kan worden gedacht 
aan het feit dat bomen een sfeer van rust en geborgenheid oproepen, de binding met de natuur en seizoenen 
en de recreatieve functies van bomen en beplantingen. De aanwezigheid van groen in de woonomgeving 
heeft een belangrijk effect op de gezondheid. Stressreductie is daarbij de meest waargenomen factor van 
betekenis. 

 
Natuur in de stad verbetert het leefklimaat van mens en dier en bomen leveren daaraan een belangrijke 
bijdrage omdat ze huisvesting en voedsel geven aan een groot aantal diersoorten zoals rust- en 
verblijfplaatsen voor vogels, vleermuizen, eekhoorns en marterachtigen en voedselbronnen voor vogels, 
insecten en schimmelsoorten. Rijbeplantingen van bomen (vooral met onderbeplanting) vormen een 
‘ecologische corridor’ waarbinnen dieren zich kunnen verplaatsen en waardoor ecologische ‘versnippering’ 
wordt tegengegaan.  

 
Overige voordelen van stadsbomen zijn geluidsreductie en stijging van de waarde van onroerend goed. In de 
bovenstaande figuur zijn de waarden van groen samengevat (grotendeels gebaseerd op de uitgave ‘de 
waarde van groen’). Uiteraard hebben de gezondheids-, leefbaarheids- en milieuaspecten een algemeen 
kostenbesparende werking. 

2.2 Structuurelementen 
 
Groene structuur- en kwaliteitsbelangen kunnen noodzakelijke 
randvoorwaarden stellen aan de leefbaarheid van onze woon- 
en werkomgeving. Op Europees niveau is er een groen netwerk 
van verbindingszones, Natura2000 genaamd, op nationaal 
niveau de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en op provinciaal 
en gemeentelijk niveau behoren deze randvoorwaarden te zijn 
uitgewerkt in structuurplannen. Met de inwerkingtreding van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten Rijk, provincies en 
gemeenten voortaan hun ruimtelijk beleid verplicht vastleggen 
in ‘algemene’ structuurvisies. 
 
Een boombeplanting neemt sterk in waarde toe als er sprake is 
van structuur. Voor het ontwikkelen van de structuur is visie 
nodig en voor realisatie en behoud is beleid nodig. In de visie 
openbare ruimte Katwijk (VORK) van oktober 2007 wordt 
gesteld dat de gemeente samen met de bewoners de komende 
vier jaren (2008-2012) zal werken aan de verdere verbetering 
van inrichting en beheer van de openbare ruimte. Dat gebeurt 
op basis van duidelijke, vooraf vastgestelde, realistische en 
meetbare ambitieniveaus per structuurelement. De indeling in 
structuurelementen (zie ook de kaart in bijlage 1) maakt het 
mogelijk om gemeentebreed samenhangende keuzes te maken in kwaliteit. 
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2.3 Natuurwaardenkaart 
 
De natuurwaardenkaart is een combinatie van bij de Vereniging 
Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) bekende data en een 
inschatting van een veldecoloog van de potentie voor bepaalde 
soorten. Het resultaat geeft een beeld van de potenties van 
verschillende deelgebieden in de gemeente. Deelgebieden in 
donkergroen hebben een hoge potentie voor de betreffende 
soort(en), deelgebieden in lichtgroen een matige potentie. 

 
Zo kan worden bepaald voor welke werkzaamheden in welke 
deelgebieden aanpassingen in het beheer noodzakelijk zijn om 
strijdigheden met de Flora- en faunawet te voorkomen. De 
natuurwaardenkaart van Katwijk is tevens te raadplegen in 
bijlage 2. 

2.4 Groenvisie 
 
De groenvisie uit het door de gemeenteraad vastgestelde 
groenbeleidsplan is het uitgangspunt voor toekomstig ontwerp, 
aanleg en beheer van de groenvoorzieningen in de gemeente 
Katwijk en luidt als volgt. 
 
De gemeente Katwijk streeft naar een samenhangende 
groenstructuur met aandacht voor aantrekkelijk, 
karakteristiek en kwalitatief hoogwaardig groen dat samen 
met de bewoners ‘van buiten naar binnen’ * wordt 
bewerkstelligd. 
 
Het groen verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving nu en in 
de toekomst voor bewoners en bezoekers, zorgt voor de 
synergie tussen de kernen en waarborgt de aansluiting op de 
omringende hoogwaardige natuur. 

 
De kaart van de groenvisie (groenbeleidsplan) is tevens te 
raadplegen in bijlage 3. Deze visie schetst het beeld hoe de 
gemeente en haar inwoners over het groen denken en welke 
wensen er in de gemeente leven. 
 

                                                
* van buiten naar binnen: het betrekken van burgers bij het proces van planvorming tot uitvoering 



2.5 Ambitie 
 
De groenvisie vertaalt zich in ambities. Voor het bomenbeleid relevante ambities uit het groenbeleidsplan 
zijn: 
 

1. de groenvisie aan te sluiten op de structuurelementen uit de VORK 
2. het versterken en optimaliseren van parken (grote groene binnenstedelijke ruimten) zoals het 

verhogen van de natuurwaarde en biodiversiteit 
3. het veiligstellen van voldoende ruimte in nieuwbouwwijken en herinrichtings- en 

renovatieprojecten, waarbij de bijdrage aan structuur en kwaliteit boven kwantiteit gaan 
4. het stellen van kwaliteit boven kwantiteit wat tegelijkertijd niet ten koste mag gaan van de totale 

hoeveelheid (toekomstige) kroonprojectie (bedekkingsgraad boomkronen) of kroonvolume 
a. het assortiment afstemmen op de stand- en groeiplaats 
b. het toepassen van boomsoorten die bestand zijn tegen zeewind 
c. het afstemmen van de boomgrootte en het aantal bomen voor realisatie van een optimale 

kwaliteit van de beschikbare ruimte 
d. het stimuleren van grootschalig en robuust groen 
e.  het verminderen van de impact van ziekten en plagen 

5. het versterken van ecologische verbindingen en 
6. het behouden en versterken van de groene hoofdstructuur 
7. de monumentale werking van bomen ook expliciet in de keuze van de type boom betrekken bij 

beeldbepalende plekken, zoals bij toegangswegen 
 
Het bomenbeleid van de gemeente Katwijk dient het kader te scheppen voor een structureel, gezond, veilig 
en technisch goed bomenbestand. Het beheer dient zich bezig te houden met onderhoud en controle waarbij 
het zoveel mogelijk overlastsituaties voorkomt en verhelpt (zie hoofdstuk 5). 
 

3 BOOMSTRUCTUREN 
 
De groene karakteristieken van de wijken (zie bijlage 4) komen tot uiting in de boomstructuren. In de VORK 
staan groene hoofdstructuren als structuurelementen weergegeven. Deze volgen doorgaans andere 
elementen, namelijk de wegenstructuur van de provincie (N206 en N449), de blauwe hoofdstructuur (Oude 
Rijn, De Vliet en kanalen) en de gemeentelijke hoofdstructuur (ontsluitingswegen). 
 
Deze hoofddragers bestaan volgens het groenbeleidsplan uit herkenbare linten van stedelijke beplanting van 
redelijke omvang en met waar mogelijk laanbomen van de eerste grootte met een diversiteit aan 
boomsoorten. Volgens het groenbeleidsplan zijn er de volgende boomgroottes: 

– eerste grootte: bomen worden hoger dan 15 m 
– tweede grootte: bomen tussen de 8 en 15 m 
– derde grootte: bomen kleiner dan 8 m 

 
In het kader van het bomenbeleid beperkt de hoofdstructuur van bomen zich niet tot de hoofdwegen, maar 
kan de hoofdstructuur ook tot de ontsluitingswegen, de blauwe hoofdstructuur, parken, bosschages en de 
ecologische hoofdstructuur (EHS) behoren. Volgens het groenbeleidsplan bestaat de subdrager uit 
herkenbare linten van stedelijke beplanting waarin laanbomen van de eerste en tweede grootte staan met 
een diversiteit aan boomsoorten, uniform in beeld per kernontsluiting. Voor zover dit boomstructuren zoals 
lanen betreft worden deze tot de hoofdstructuur van bomen gerekend. Ook de in het groenbeleidsplan 
genoemde groene drager langs water wordt tot de hoofdstructuur van bomen gerekend. De substructuur van 
bomen omvat daarmee de overige boomstructuren en zal in dit beleidsplan niet nader worden omschreven. 
 
In de gemeente Katwijk zijn bomen te vinden in verschillende structuren: 

– lanen en straten 
– parken en begraafplaatsen 
– groendragers, groenstroken of plantsoenen 
– bos, struweel of natuurgebied (ecologische structuur of verbindingszone) 
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Het koppelen of verbinden van boomstructuren is van belang om het karakter van de vijf wijken van de 
gemeente Katwijk te versterken. Boomstructuren kunnen bijdragen aan de herkenbaarheid van een wijk, het 
visueel scheiden van wijken en objecten en het behoud van een eigen identiteit. Tevens wordt met het 
behoud van de eigen identiteit van de wijken getracht een samenhangend geheel te realiseren tussen de 
verschillende wijken. Door plaatselijk de structuur te verlengen of te verbinden zal een betere samenhang in 
de gemeente Katwijk kunnen ontstaan.  
 
Daarnaast kan het verbinden van boomstructuren de natuurwaarde verhogen, waarbij bomen de dragers 
zijn van een ecologische verbindingszone. Dit houdt in dat de bestaande boomstructuren zo veel mogelijk 
verbonden moeten worden met bestaande of nog te realiseren structuren. Zo zijn langs de N206 de 
aanwezigheid van bomen en struiken belangrijk en is de provincie Zuid-Holland bezig met een ontwerp voor 
een verbindingszone tussen de zuidzijde van vliegveld Valkenburg en het Panbos in de duinen. 
 
Loofbossen behoren tot de soortenrijkste biotopen in de duinen. Deze loofbossen hebben een grote 
natuurwaarde, ook internationaal gezien. De bossen met hoge bomen zijn meestal abelen-iepenbos 
(natuurkennis.nl). Uit de recente inventarisatie blijkt dat de witte abeel dominant aanwezig is op de rand 
van het duingebied. De waarde voor broedvogels en mogelijk andere wettelijk beschermde dier- en 
plantensoorten van het abelen-iepenbos op de binnenduinrand blijkt o.a. uit een oriënterend ecologisch 
onderzoek in Noordwijk. 
 

 

3.1 Hoofdstructuren 
 

Katwijk aan Zee 
 
De hoofdstructuren van bomen (groen 
gearceerd) worden gevormd door de 
Industrieweg en Haven aan de 
noordzijde, het duinpark, Duinrust en 
struwelen aan de zuidzijde en het 
Ridderbos, de Zeeweg, Voorstraat, 
Koningin Julianalaan, Willem de 
Zwijgerlaan, Boslaan, Meeuwenlaan en 
Karel Doormanlaan in het midden. De 
geel gearceerde zones op de kaarten zijn 
onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Zie ook de 
gedetailleerdere kaarten en beschrijving 
in bijlage 5. 

Abelen-iepenbos (Violo odoratae-Ulmetum) is het floristisch best gekarakteriseerde bostype van ons 
land. De voornaamste bomen zijn gladde iep (Ulmus minor), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), 
gewone es (Fraxinus excelsior) en zomereik (Quercus robur). Op vochtige plekken kan ook zwarte els 
(Alnus glutinosa), op drogere plaatsen beuk (Fagus sylvatica), witte paardenkastanje (Aesculus 
hippocastanum) of witte abeel (Populus alba) aanwezig zijn. 
 
bron: Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland (Weeda e.a. 2005). 
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Hoornes/Rijnsoever 
 
De hoofdstructuren van bomen worden aan 
de binnenduinrand gevormd door struwelen 
aan de Hoorneslaan, Campingweg en Titan 
bufferzone, grote groenstroken en 
bosplantsoen langs het Uitwateringskanaal, 
Kanaalpad, Groen van Prinstererweg en 
Biltpad en langs beide rijwielpaden 
Rijnsoever (Noord en Zuid). Ook langs de 
hoofdwegen Hoorneslaan, Biltlaan en N206 
wordt de hoofdstructuur gevormd door grote 
groenstroken en bosplantsoen. Op 
bedrijventerrein ’t Heen bestaat de 
hoofdstructuur uit lanen van de 
Ambachtsweg, Lageweg en fietspad ’t Heen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katwijk aan den Rijn 
 
De hoofdstructuren van bomen (groen gearceerd) 
worden langs het Uitwateringskanaal gevormd door 
grote groenstroken en bosplantsoen aan de Prins 
Frederikdreef en Laage Mallegatpad en langs de N206 
het Roversbrugpad, Callaoweg, Nieuwe Duinweg, Baron 
van Wassenaerlaan en Hyacintstraat tot aan de 
Ranonkelstraat. De binnenduinranden van de 
Cantineweg en het meanderende Westerbaanpad 
hebben veel potentie voor een hoofdstructuur en de 
bosrijke tuin de Wilbert wordt verbonden via de lanen 
van de Rijnstraat en de Sandtlaan. 
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Valkenburg 
 
De hoofdstructuren van bomen (groen 
gearceerd) worden in het zuiden gevormd 
door de zone rond het Valkenburgse Meer 
en langs de ir. G. Tjalmaweg (N206) door 
groenstroken en laanbeplanting, ook aan 
de Kooltuinweg, Achterweg en Duinzicht. 
De geel gearceerde zone ten westen van 
het Valkenburgse Meer is onderdeel van 
de EHS. De Voorschoterweg en 
Hoofdstraat vormen een smal lint van 
laanbomen richting het centrum dat met 
de Katwijkerweg, De Hoop en Schelphoek 
een bescheiden onderdeel is. Langs de 
Oude Rijn zijn de structuren van Het 
Buitenwater (in aanleg) en het 
toekomstige park Dorpsweide 
opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijnsburg 
 
De hoofdstructuren van bomen langs het 
water worden aan de noordzijde van het 
kanaal gevormd door de Kanaalpad Noord-
West, Waardlaan (inclusief het bosje tussen 
de sportvelden) en Voorhouterweg, aan de 
zuidzijde door de Kanaalpad Zuid-Oost, 
Kanaalpad Zuid-West en Wingerd 
(Oegstgeesterkanaal) aan de Oude Rijn, langs 
het Additioneel Kanaal, De Vliet en het 
verbindingswater ter hoogte van Dovenetel, 
Kamille en Paardebloem. De 
ontsluitingswegen Rijnsburgerweg, 
Sandtlaan, Oegstgeesterweg, 
Noordwijkerweg (N449) en Brouwerstraat 
zijn eveneens hoofdstructuur. Desondanks is 
het aandeel hoofdstructuur ten opzichte van 
de andere kernen beperkt. 
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3.2 Sterkte-zwakteanalyse 
 
Een sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) is een hulpmiddel om inzicht te krijgen over de stand van het 
bomenbestand in de gemeente Katwijk. De analyse geeft naast de sterke en zwakke punten de kansen en 
bedreigingen voor het bomenbestand weer. De sterke punten zijn veelal grote hoofdstructuren. 
 

Sterkte  Zwakte  

- abelen-iepenbosjes/struwelen in duinen en 
op binnenduinranden (deels in de EHS) 

- Pan van Persijn (Panbos, onderdeel EHS) 
- Burgemeester de Ridderpark (Ridderbos) 
- duinpark Salem 
- begraafplaats Duinrust 
- overgangsgebied stedelijk/natuur zoals 

woonwijk Hoornes/Rijnoever 
- bosschages en grote groenstroken zoals 

langs N206 en Uitwateringskanaal  
- bosrijke tuin De Wilbert 
- monumentale bomen landelijk register 

Bomenstichting (7 locaties) 
 
 

- Groen is ondergeschikt aan de 
stedenbouwkundige indeling 

- locaties met onvoldoende boven- en/of 
ondergrondse ruimte zoals bedrijventerrein 
’t Heen 

- opdruk van verharding 
- zeewind beperkt aantal standplaatsen, 

sortimentskeuze en definitieve boomhoogte 
- verkeerde soortskeuze 
- ontbreken waardevolle bomenlijst 
- nieuwbouwwijken met beperkte 

groeiplaatsen 
- beperkte boomstructuren in met name 

Valkenburg en Rijnsburg 
- achterstallig onderhoud (onvoldoende 

begeleidingssnoei) 

 
 

Kansen Bedreigingen 

- verbinden van structuren met verhoogde 
ecologische waarde 

- omvormen groenstroken tot natuurlijke 
struwelen en bosschages middels natuurlijk 
beheer 

- aanplant van (natuurlijke) boomsoorten die 
toleranter zijn voor zeewind en lokale 
bodemsamenstelling 

- versterken grootschalig groen in stedelijk 
gebied en (hoofd)structuren 

- opstellen van een lijst waardevolle bomen 
en structuren (beschermwaardig) 

- aanleg stadsparken Kwakkelwei, 
Dorpsweide en Middelmors 

- omgevingsvergunning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- schades vanwege verkeer, grasmaaien, 
graaf-, bouwwerkzaamheden en 
herprofilering 

- herstructurering bedrijventerrein ‘t Heen  
- ziekten en plagen in bomen (iepziekte, 

eikenprocessierups, bladluis, enz.) 
- overlast (bezwaar omwonenden) 
- gebrek aan afstemming tussen de 

boombeheerder, overige gemeentelijke 
afdelingen, provincie, nutsbedrijven, etc. 

- intensiever gebruik openbare ruimte 
(afname groeiruimte) zoals Rijn-Gouwelijn 
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Voorbeelden van de gevolgen van menselijk handelen (schades) zijn: 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
  

 bedrijventerrein ‘t Heen bedrijventerrein ‘t Heen Looyerslaan Sandtlaan Koningin Julianalaan 

 Hoornes/Rijnoever Hoornes/Rijnoever Katwijk aan den Rijn Katwijk aan den Rijn Katwijk aan Zee 

 
4 ONTWERP EN INRICHTING 
 
Het gebruik van de openbare ruimte is sinds de jaren 1960 enorm geïntensiveerd. Zowel boven- als 
ondergronds blijft er steeds minder ruimte over voor bomen. De groei die vroeger vanzelfsprekend was, is 
dat tegenwoordig niet meer. Om bomen goed uit te kunnen laten groeien, moet steeds vaker bewust ruimte 
worden geclaimd en gerealiseerd. Dit gegeven maakt het belangrijk om de ruimte voor groen optimaal in te 
richten. Voldoende ruimte, met goede groeiplaatsomstandigheden en een doordacht beplantingsplan geven 
het groen extra toekomstwaarde. Een uitgangspunt is dat groen een volwaardig onderdeel van het 
planproces is, zoals vermeld in de visie openbare ruimte Katwijk. 
 
In de komende jaren liggen er grote claims op de openbare ruimte vanuit verschillende beleidsterreinen. De 
gemeente Katwijk heeft een bouwopgave van ca. 10.000 woningen en dat legt een grote druk op zowel 
bestaande voorzieningen als op de nieuwe inrichting (VORK). Ook op beleidsniveau moeten keuzes gemaakt 
worden over de groeiplaats. Op de tekentafel kunnen veel problemen voorkomen of juist veroorzaakt 
worden. Een boom is meer dan het groene bolletje op een stokje op de maquette of de cirkel met stip op de 
plattegrond. Te vaak wordt bij aanplant gedacht dat de boom aan een flink plantgat voldoende heeft. Het 
milieu waarin de boom moet gedijen omvat echter meer. 
 
Dit bomenbeleid moet leiden tot een betere afstemming van de verschillende beleidsterreinen en de 
noodzaak van de juiste inrichting van de groeiplaats, die recht doet aan de uiteindelijke grootte van een 
boom. 

4.1 Groeiplaats en klimaat 
 
Bomen in een verstedelijkte omgeving hebben te maken met meer extreme 
weersinvloeden en een vaak verre van optimale groeiplaats. Voornamelijk de 
fysische en chemische bodemomstandigheden verschillen van de natuurlijke 
groeiplaats van een boom. Dit geldt in het bijzonder voor bomen in een 
verharde standplaats. Als gevolg van slechte bodemomstandigheden kunnen 
bij bomen schadebeelden ontstaan die vergelijkbaar zijn met die van bepaalde 
ziekten en aantastingen. Daarnaast is het in een verstedelijkte omgeving 
warmer en droger in tegenstelling tot het minder extreme bosklimaat van de 
natuurlijke groeiplaats. Bovendien raken bomen vaker in een stresssituatie 
vanwege de minder gunstige groeiplaatsomstandigheden. 
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Zeewind 
 
Wind wordt tijdens het voortbewegen boven zee beladen met zoutkristalletjes. Boven land wordt dit zout 
afgezet op alles wat de wind tegenkomt. Boomkronen zijn prima zoutvangers, maar lijden daar wel onder 
omdat de knoppen telkens afsterven. Naast het zout speelt ook de overheersende wind van zee een rol. De 
effecten van wind en zout zijn moeilijk volledig te scheiden, maar het levert het typische beeld op van 
gevoelige boomsoorten die niet boven de luwte van de duinen of bebouwing uitgroeien. In meer open gebied 
vertonen de bomen een typische scheve kroon. Dit is een reden dat er een beperkt sortiment gebruikt kan 
worden (zie ook paragraaf 4.5). 
 
De kroonschades als gevolg van zeewind zijn opgenomen 
tijdens de inventarisatie van het bomenbestand (2009-
2010). De onderstaande kaart geeft in zones de mate van 
deze kroonschade weer. Met name in Katwijk aan Zee en 
delen van Katwijk aan den Rijn en Hoornes/Rijnsoever is 
sprake van kroonschades als gevolg van zeewind. In 
Katwijk aan Zee blijken deze kroonschades vooral voor te 
komen ten zuiden van de Boslaan en ten westen van de 
Meeuwenlaan-Karel Doormanlaan, in Katwijk aan den 
Rijn vooral in de omgeving van de Westerbaan (Zanderij) en in Hoornes/Rijnsoever vooral ten noordwesten 
van de denkbeeldige lijn Kuyperstraat-Wega. De bomen komen in de eerste kilometer vanaf het strand 
zelden boven de bebouwing uit en hebben in grote mate last van topsterfte waardoor ze in groei 
achterblijven. In de oranje zone is sprake van matige kroonschade en waar weinig kroonschade is, zal de 
zeewind geen sterke invloed hebben op de groei en ontwikkeling van het bomenbestand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 gradaties in kroonschade als gevolg van zeewind in de gemeente Katwijk 

(resultaat uit boomveiligheidscontrole 2009-2010) 
 
Voornamelijk in straten die haaks op de kustlijn liggen (west-oostelijke richting) en langs de monding van 
de Oude Rijn staan veel bomen die achterblijven in groei en is er op grote schaal topsterfte. Langs het 
Kanaalpad ter hoogte van de binnensluis staan populieren en in het struweel aan de Hoorneslaan abelen 
die, naarmate de afstand tot de zee groter wordt, in hoogte en conditie oplopen (zie de bovenstaande foto).  

rood: veel kroonschades 
oranje: matige kroonschade 
groen: weinig kroonschades 
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De bomen die in enige mate in de luwte staan van de eerste bomenrijen hebben direct profijt van deze 
‘windbrekers’. Als de eerste bomenrij zou worden verwijderd dan zal de kroonschade gaan toenemen in de 
achterliggende rijen, groepen en lanen. Hier dient dus voorzichtig mee te worden omgegaan. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat er rekening gehouden moet worden met de zonering uit de 
bovenstaande kaart. Dat wil zeggen dat in de rode en oranje zones slechts zeewind tolerante soorten moeten 
worden toegepast met uitzondering van beschutte locaties. 

4.2 Beschikbare ruimte 
 
Elke boom heeft ruimte nodig, maar de benodigde hoeveelheid verschilt per boomsoort. De benodigde 
hoeveelheid ruimte is onder te verdelen aan de hand van de klasse boomgrootte (1, 2 of 3; zie hoofdstuk 3). 
Maar naast boomgrootte zijn ook groeiplaatsomstandigheden van invloed op de benodigde ruimte. Het is 
belangrijk om te weten wat de minimale benodigde ruimte is om voldoende kwaliteit, ook op termijn te 
kunnen garanderen. 
 
Bovengrondse ruimte 
Met de bovengrondse ruimte wordt bedoeld de ruimte die de boomkroon en 
stam innemen en in kunnen gaan nemen zonder in de toekomst in te hoeven 
grijpen met rigoureuze snoei. De bovengrondse ruimte kan fysiek worden 
beperkt door de aanwezigheid van gevels van gebouwen, straatverlichting, 
verkeersborden en –lichten, bovengrondse leidingen en andere boomkronen 
als gevolg van een korte plantafstand. Gerichte jeugd- en begeleidingsnoei 
maken het goed functioneren van de gedeelde openbare ruimte uiteraard 
toegankelijker (zie zorgplicht in hoofdstuk 5), maar er zijn grenzen aan de 
mogelijkheden. Afhankelijk van de boomsoort die voor de aanplant gekozen 
wordt, zal gekeken moeten worden of deze te realiseren is in de aanwezige 
ruimte. Dit betekent dat de ruimte die de kroonprojectie van een boom in 
wasdom inneemt reeds aanwezig moet zijn. 
 
Naast ruimtelijke beperkingen en het effect van zeewind wordt de kwaliteit van de groeiplaats bovengronds 
indirect negatief beïnvloed door onder andere: 

– ruk- en valwinden en tocht rond grote (hoge) gebouwen 
– geringe afstand tot de rijbaan met mogelijke aanrijschade als gevolg 
– spatzout 
– verharding dichtbij de stamvoet 

 
Ondergrondse ruimte 
Hoewel een boom in bebouwd gebied bovengronds op verschillende manieren wordt bedreigd, liggen de 
grootste bedreigingen toch in de bodem. Aspecten die daarbij een rol spelen, zijn onder andere: 

– omvang van de ondergrondse groeiruimte 
– bodemkwaliteit 
– luchthuishouding 
– vochthuishouding 
– beschikbaarheid van nutriënten 
– bodemleven 
– zuurgraad 
– zout 

 
Indien onvoldoende rekening wordt gehouden met deze aspecten, zullen 
bomen niet optimaal functioneren. Bij ronduit slechte groeiplaats-
omstandigheden zullen de bomen het niet overleven. Met het steeds 
intensievere gebruik van de ruimte is vooral de ondergrondse groeiruimte 
voor veel stadsbomen ernstig beperkt.  
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Grote hoeveelheden verharding en enorme hoeveelheden kabels en leidingen zijn hiervan belangrijke 
oorzaken (zie ook paragraaf 4.4). Bij een hoge mate van verharding en de doorgaans gepaard gaande hoge 
verdichting van de bodem, worden vrijwel alle bovengenoemde aspecten negatief beïnvloed (behalve 
zuurgraad en zoutgehalte) en neemt in feite de ondergrondse groeiruimte af. 
 
Op basis van ervarings- en onderzoeksgegevens is gebleken dat een boom voldoende heeft aan een 
grondvolume van 0,75 m3 grond per m2 kroonprojectie, mits deze grond is gelegen onder een 
luchtdoorlatend oppervlak. Hierbij is voorts uitgegaan van bijvoorbeeld lichte klei- of zandgrond met 3-5% 
organische stof. Is dit gehalte hoger dan 7% dan kan volstaan worden met 0,5 m3/m2 kroonprojectie. In de 
praktijk is het zeker mogelijk dat de boom een grotere kroonomvang bereikt. De kroon zal dan echter 
minder dicht en minder fraai zijn. Er is dan feitelijk sprake van een afnemende conditie, waardoor de 
toekomstverwachting in de meeste gevallen terugloopt. 
 
In de gemeente Katwijk liggen de wijken vooral op duinzand en klei op fijn zand of klei op veen (zie bijlage 
3). Uitgaande van een overwegend laag organisch stofgehalte van de natuurlijke bodems en de bouwrijp 
gemaakte grond in de wijken is de volgende tabel van toepassing. Als het organisch stofgehalte van de 
bodem hoger ligt of wordt verhoogd, kan worden volstaan met de ondergrens van het aangegeven 
doorwortelbare volume. 
 
globale afmetingen van de optimale ondergrondse groeiruimte 

boomgrootte kroondiameter kroonprojectie  doorwortelbaar 
volume 

stabiliteitsbreedte 

1e grootte (1+) 10 m   80 m2 40-80 m3  3   -4,5 m 
2e grootte   7 m  40 m2 20-40 m3 2,5-3,5 m 
3e grootte   5 m  20 m2 10-20 m3 1,5-2,5 m 
vormboom   3 m  10 m2   5-10 m3 1,5-2    m 

 
Het doorwortelbaar volume is uiteraard mede afhankelijk van de grondwaterstand. In bodems met een 
grondwaterprofiel zal geen vochtgebrek optreden indien de wortels in het groeiseizoen tot ca. 10 à 30 cm 
boven het grondwater kunnen groeien. De wortels zullen zich niet dieper ontwikkelen dan tot ca. 10 cm 
boven de gemiddelde zomergrondwaterstand (een en ander afhankelijk van de grondsoort). 
 
Daarnaast is de aanwezigheid van bodemleven essentieel. Dit bodemleven verteert organisch materiaal zoals 
afgevallen blad en zorgt voor de humificatie en mineralisatie. Zo wordt de ‘ecologische kringloop’ gesloten 
en een continue beschikbaarheid van nutriënten en voedingsstoffen voor het bodemleven gewaarborgd. 
Bodemleven verbetert ook de structuur van de bodem. Wormen bijvoorbeeld zorgen voor lange doorgaande 
gangetjes (poriën) in de bodem, die lang open blijven. Daarnaast zijn mycorrhizavormende schimmels van 
levensbelang voor de meeste boomsoorten, omdat hun wortels in symbiose met deze schimmels leven. Deze 
schimmels zijn vooral van belang voor de opname van nutriënten en water uit de bodem, waarvoor ze van de 
bomen suikers ontvangen. Daarnaast hebben mycorrhizaschimmels als belangrijkste functie dat ze bomen 
beschermen tegen een groot aantal ziekteverwekkers en zware metalen.  

 
Mycorrhizaschimmels hebben een grote zuurstofbehoefte en een tekort aan 
zuurstof zal leiden tot het verminderen of wegvallen van de 
opnamemogelijkheden van nutriënten en water. Verharding belemmert de 
bodemgasdiffusie waardoor de aanvoer van zuurstof lager ligt. Trottoirtegels 
laten wel voldoende zuurstof door om in het wortelverbruik te voorzien, 
maar als het bodemleven wordt meegerekend, dan wordt de zijdelingse 
toevoer van groot belang. Bomen die volledig in de verharding staan, kunnen 
dus niet rekenen op een natuurlijke kringloop of een goed ontwikkeld 
bodemleven, waardoor ze gevoelig zijn voor verdroging en ziekteverwekkers. 
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4.3 Consequenties voor ontwerp en inrichting 
 
De inrichting van de groeiplaats is dus zeer bepalend voor de toekomstverwachting van een boom. Uiteraard 
zijn allerlei kunstmatige ingrepen mogelijk die de lucht- en vochthuishouding op peil kunnen houden, maar 
tijdens het ontwerp van een groeiplaats is het kostenefficiënter uit te gaan van een ruime, natuurlijke 
inrichting zonder verharding en met een natuurlijke kringloop, niet verdicht en niet in een grasveld. Een 
boom in een dergelijke groeiplaats verkeert in een goede conditie (betere groei) met als gevolg minder dood 
hout vorming, minder overlast als gevolg van ziekten en plagen (zoals bladluis), minder noodzakelijk 
onderhoud (verhoogde zorgplicht, zie paragraaf 5.1) en een fraaier beeld. 
 
De voorkeur zou moeten liggen bij minder bomen met een ruime groeiplaats in plaats van veel bomen met 
een beperkte groeiplaats. Bovendien, goed functionerende bomen voldoen eerder aan het gewenste 
eindbeeld waardoor bijvoorbeeld een ruimere plantafstand in een straat op termijn tot een gelijk of groter 
volume aan (blad)groen leidt dan een hoger aantal boomstammen met beperkingen. Bomen van de 1e 
grootte (of 1+) moeten niet langer in een trottoir worden aangeplant en waar mogelijk zouden verharding en 
gras (bacteriedominant en kans op maaischade) uit de groeiplaatsen van bomen moeten verdwijnen zodat 
de natuurlijke kringloop waaronder het bodemleven kan functioneren. 
 

Bijkomende voordelen van goede en ruime groeiplaatsen zijn een hoger 
waterbergend vermogen, minder onderhoud aan verharding (onder andere 
vanwege minder opdruk door wortels), meer verkoeling, meer afvang van fijn 
stof en filtering van luchtverontreiniging en een hogere WOZ-waarde (zie 
paragraaf 2.1). Deze voordelen hebben raakvlakken met andere 
beleidsterreinen waardoor bomen tijdens een ontwerpfase in een groter 
perspectief moeten worden bezien. Bomen kunnen immers kosten besparen 
voor andere beleidsterreinen, zoals verlaging van gezondheidsschade, want zo 
stellen Oosterbaan e.a. (2006), met een gerichte keuze van plaats en aanplant 
ten opzichte van bijvoorbeeld een emissiebron, boom- en struiksoorten en 
opbouw van landschapselementen kan deze bijdrage nog worden verhoogd.* 
 
Tijdens de ontwerpfase of in het geval van herinrichtingen zal aan de hand van 

de beschikbare ruimte, de mate van verharding en de bodemkwaliteit moeten blijken hoe geschikt de 
groeiplaats is voor nieuwe aanplant van bomen. In vele gevallen zal bodem- en grondonderzoek inclusief 
analyse van het aanwezige bodemvoedselweb de geschiktheid van een locatie kunnen uitwijzen. In het geval 
er sprake is van bepaalde beperkingen kunnen gebruik van de juiste boomsoorten, de juiste 
groeiplaatsinrichting of aanpassingen aan het ontwerp noodzakelijk zijn om nieuwe aanplant duurzaam in 
stand te kunnen houden. Zie het toetsingsschema voor nieuwe aanplant in bijlage 6. Voor de stappen 8, 10, 
11 en 12 in deze bijlage is afstemming met de andere uitvoerende instanties noodzakelijk, vooral als er 
verharding wordt aangelegd. 

 

                                                
* De grootste bron van fijn stof in de gemeente Katwijk is afkomstig van zeewind (zoutkristalletjes). Emissies afkomstig van 
verkeer zullen in Katwijk aan Zee een kleinere rol spelen dan in de andere kernen. 
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Voor een nieuw ontwerp (wijziging van een bestaande inrichting) is het een goede methode eerst de in het 
plangebied aanwezige groenwaarden, waaronder de bomen, te inventariseren en vervolgens een lijst van te 
behouden bomen op te stellen. Vooral bij grote nieuwbouwprojecten is het van belang dat bij ontwerp en 
uitvoering een bomenspecialist aanwezig is die het gehele proces van ontwerp, bijstelling van plannen en 
uitvoering begeleidt en waar nodig de plannen kan (laten) bijstellen ten behoeve van het duurzaam behoud 
van de boom. 

 
De wens tot boomvrije oplevering voor het bouwproces is groot, maar vaak onnodig en voorbarig. Een 
bomeneffectanalyse (BEA) beoogt vooraf de effecten van bouw of aanleg op bomen in beeld te brengen 
en geeft handvatten om deze effecten tot een minimum te beperken. Daarbij dient conform de landelijke 
richtlijnen gekeken te worden naar alle fases van het bouwproces. Ook het meest boomvriendelijke 
alternatief moet benoemd worden. Een BEA kan dus een goed hulpmiddel zijn om vooraf aan bouw en 
aanleg problemen met bomen te voorkomen. De BEA is verankerd in de model-bomenverordening als 
onderdeel van het kapvergunningbeleid (zie paragraaf 7.3 en bijlage 6). 
 
In hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt het juridische kader voor gebiedsontwikkeling 
geregeld. In artikel 6.13 lid 2 Wro zijn de eisen van een exploitatieplan opgenomen. Hier staat dat een 
exploitatieplan naast andere onderwerpen eisen kan bevatten inzake het inrichten van de openbare ruimte. 
Dit is praktisch van belang, omdat op grond van dit artikel de groene inrichting van een locatie een verplicht 
onderdeel kan zijn van een exploitatieplan dat door ontwikkelaars of eigenaren moet worden betaald. Dit 
betekent dat de inrichting met bomen en groen een dwingend onderdeel van een goed exploitatieplan kan 
zijn. De groene inrichting hoeft dus geen verhandelbare sluitpost meer te zijn, maar kan vooraf duidelijk 
afgesproken worden en de kosten van de groene inrichting worden aan eigenaren/ontwikkelaars verplicht 
opgelegd. 

4.4 Ondergrondse voorzieningen 
 
Kabels en leidingen vormen een belangrijke beperking van de ondergrondse groeiruimte voor de boom. 
Riolering, waterleiding, telecommunicatie en gasleidingen zijn enkele voorbeelden hiervan. Er zijn dus vele 
belanghebbenden bij de ondergrondse voorzieningen. 
 
Wanneer wortels (vermeende) schade hebben veroorzaakt aan kabels of leidingen, zal de 
aansprakelijkheid(sverdeling) in hoofdzaak bepaald worden door de volgende factoren: 

– de kwalitatieve risicoaansprakelijkheid van de leidingbeheerder op grond van artikel 6:174 lid 2 BW 
die de leidingbeheerder in beginsel altijd aansprakelijk houdt als door zijn leidingen schade aan 
bijvoorbeeld een bomenrij ontstaat 

– de voorgeschiedenis: vaak zijn in het verleden bomen boven of zeer dicht bij kabels en leidingen 
geplant. Degene die de ‘foutieve’ aanleg in het verleden min of meer veroorzaakte (hetzij de 
gemeente door haar bestek of andere voorschriften, hetzij de kabelexploitant door haar 
bevoegdheden op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht of anderszins) zal (het meest) 
aansprakelijk zijn 

– of de kabel-/leidingbreuk meer of minder acuut en ernstig is 
Preventief overleg tussen boombeheerder en leidingbeheerder over dergelijke, vroeg of laat optredende 
schadesituaties is altijd nodig. 

 
De Telecommunicatiewet kent een aantal gedoogplichten voor eigenaren van bomen. In artikel 5.1 en 5.2 is 
vastgelegd dat in beginsel de aanleg van kabels moet worden gedoogd, behoudens ieders recht op 
schadevergoeding. Wel kan de gemeente bij Telecommunicatieverordening nadere voorschriften stellen aan 
de aanwijzing van het traject en de wijze van uitvoering van de aanlegwerkzaamheden.  
Overigens mag de aanlegger enige hinderlijke boomwortels verwijderen. Enkele uitspraken van 
verschillende rechtbanken stelden echter dat aanwezige beplantingen zoveel mogelijk moeten worden 
gespaard en dat de kabels of leidingen door middel van gestuurd boren onder boomwortels moeten worden 
doorgeleid. 
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Indien de gemeente vaker gebruik wil maken van haar recht de schade aan gemeentelijke bomen te verhalen 
op het nutsbedrijf (zie ook paragraaf 5.4 en hoofdstuk 7) dient te worden aangetoond dat er schade is 
toegebracht. Hiervoor is een beoordeling van de bomen voor en na de uitvoer van werkzaamheden 
noodzakelijk, evenals het toezicht op de werkwijze bij de uitvoer. Een wens uit het groenbeleidsplan is 
voorschriften op te stellen voor kabelbedrijven. 
 
Bij ontwerp van nieuwbouw of herinrichting is het zeer wenselijk dat er goed overwogen wordt waar nieuwe 
kabels en leidingen gesitueerd worden. Het gescheiden houden van kabels en leidingen en de groeiplaatsen 
van bomen voorkomt toekomstige problemen. De oplossing lijkt vooral gevonden als de in paragraaf 4.3 
genoemde voorwaarde geen bomen van de eerste grootte in trottoirs aan te planten en de voorzieningen 
juist in het trottoir en de rijbaan worden gerealiseerd (zie bijvoorbeeld bomeneffectanalyse Voorstraat-
Zeeweg, PFBA 2010). Andere mogelijkheden, zoals het toepassen van kabelgoten of anti-wortelschermen, 
kunnen ook worden toegepast. 

4.5 Sortimentskeuze 
 
Bomen kunnen op verschillende manieren in categorieën worden ondergebracht, waarbij de indeling naar 
leeftijd, grootte, vorm en sierwaarde de belangrijkste zijn. In de praktijk wordt er nauwelijks gekeken naar 
de leeftijd die bomen kunnen behalen in stedelijk gebied omdat veel bomen geen hoge leeftijd behalen. 
Zoals in de voorgaande paragrafen is geschetst, vormt de kwaliteit van de beschikbare ruimte het 
uitgangspunt waarop boomgrootte en plantafstand dienen te worden afgestemd. In bepaalde situaties kan 
met behulp van een grotere plantafstand het eindbeeld van goed functionerende volwassen bomen wel 
bereikt worden. 
 
Omdat een groot deel van de gemeente (met name Katwijk aan Zee) onder invloed staat van de zeewind, is 
gebruik van boomsoorten die gevoelig zijn voor zout en wind in deze zone af te raden. Er zijn diverse soorten 
en cultivars beschikbaar die minder gevoelig zijn en toepassing van natuurlijke soorten zoals abeel (Populus 
alba) is daarom aan te bevelen (niet in verharding). Zaailingen van natuurlijke soorten zijn per definitie het 
best aangepast aan de lokale omstandigheden en op sommige locaties kan op deze wijze het bomenbestand 
worden omgevormd. Een voorbeeld is de groenstrook van het Kanaalpad dat momenteel gedomineerd 
wordt door Canadese populieren met kroonschades door zeewind. 
 
Op andere locaties is de keuze voor streekeigen of exotische soorten in 
principe vrij, maar de ecologische voorkeur ligt uiteraard bij streekeigen of 
inheemse boomsoorten. De keuze is voornamelijk afhankelijk van 
groeiplaatsomstandigheden en een goede inpassing in stedenbouwkundig 
opzicht (zie ook bijlage 6). Uitzondering hierop is de voorkeur om bij 
historische kernen en andere cultuurhistorische elementen streekeigen 
soorten toe te passen. Een bepaalde mate van diversiteit is wel noodzakelijk 
om verspreiding en intensiteit van ziekten en plagen te beperken. En de 
verhouding tussen snelgroeiende en langlevende boomsoorten (‘wijkers en 
blijvers’) dient enigszins in balans te zijn. De keuzes van soorten met 
bijbehorende locaties en locaties waar natuurlijker boombeheer mogelijk en 
wenselijk zijn, dienen in het bomenbeheerplan te worden uitgewerkt. 
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5 BEHEER 
 
Met bomen in de gemeente worden de bomen bedoeld die in eigendom zijn van de gemeente Katwijk. Ook 
de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, particulieren, instellingen en bedrijven zijn 
boomeigenaren binnen de gemeentegrenzen. Deze bomen worden niet opgenomen in het beheer van de 
gemeente, omdat de wettelijke zorgplicht in de zin van artikel 6:162 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) alleen 
voor eigenaren van toepassing is. De definitie van een boom is conform de APV (algemeen plaatselijke 
verordening) en is alleen van toepassing als de stamdiameter van een boom groter is dan 15 cm op 1,3 m 
boven het maaiveld. 
 
Het bomenbeheer is gericht op het in stand houden van een gezond en veilig bomenbestand. Het beheer 
houdt zich voornamelijk bezig met aanplant, inboet, inspectie, snoei, toezicht, het voorkomen en verhelpen 
van overlastsituaties, bestrijding van ziekten en plagen en het beoordelen van omgevingsvergunningen 
inzake vellen (zie hoofdstuk 6). Het onderhoud aan bomen is afhankelijk van de soort of cultivar, groeifase 
of grootte, locatie en eventuele gebreken. De beheerder heeft de plicht om aan het wegverkeer een 
doorrijhoogte van vier meter boven het verharde wegdek te garanderen. 
 
Bomen dienen waar mogelijk in hun natuurlijke vorm behouden te blijven. 
Afgezien van knot- en vormbomen zijn rigoureuze snoeivormen als 
kandelaberen (zie foto) boombedreigend, ontsierend, onderhoudsgevoelig en 
daardoor kostenverhogend. Daarom dient het alleen als laatste redmiddel te 
worden toegepast waarvoor bovendien een omgevingsvergunning dient te 
worden aangevraagd (met uitzondering van periodiek onderhoud als 
noodzakelijke beheermaatregel, zie paragraaf 6.3). Een nadere omschrijving 
van de richtlijnen en taken van het beheer zal moeten worden uitgewerkt in 
het bomenbeheerplan. 

5.1 Zorgplicht 
 
De invulling van de zorg van de gemeente als boomeigenaar bestaat uit het regulier (normaal) en regelmatig 
onderhoud aan de bomen en de controle op (uitwendige) gebreken. Op grond van de rechtspraak 
onderscheidt men in de praktijk drie zorgplichten van de boomeigenaar, namelijk algemene zorg(plicht), 
verhoogde zorg(plicht) en onderzoek(splicht). 
 
Algemene zorg(plicht) 
Onder de algemene zorg(plicht) valt, naast het gewone onderhoud, de regelmatige controle op de uitwendig 
zichtbare gebreken aan de bomen. Inwendig onderzoek is bij de normale controle dus niet vereist, noch 
ondergrondse controle of ondergronds onderzoek. De controle dient systematisch te zijn en dus regelmatig 
te geschieden. Bij verhoogde gevaarzetting met verhoogde zorg is dat ten minste eenmaal per jaar en 
afhankelijk van de mate van gevaarzetting nog vaker. Daarbij weegt mee wat redelijkerwijze van de 
boomeigenaar kan worden gevergd. Van een professionele boombeheerder zoals een gemeente zal een 
professionelere zorg en controle verwacht worden dan van een particulier met een paar bomen. 
 
De kennis van boomcontrole mag van gemiddeld niveau zijn. Een basisopleiding op het gebied van visuele 
boomcontrole lijkt vereist. In elk geval is een hovenier of andere aannemer van snoei- en 
rooiwerkzaamheden niet expliciet voldoende bekwaam tot het uitvoeren van een boomcontrole. Het 
belangrijkste aspect van voldoen aan de zorgplicht lijkt dat er systematisch en daadwerkelijk gecontroleerd 
is.* Heeft een boomeigenaar dan een schadeveroorzakende boom naar behoren op grond van uitwendige 
zichtbare gebreken gecontroleerd en geclassificeerd, dan zal in beginsel de boomeigenaar niet aansprakelijk 
zijn. 
 
Verhoogde zorg(plicht) 

                                                
* Een systematische registratie van het onderhoudswerkzaamheden en controles vindt plaats in het bomenbeheersysteem TMS. 
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Op plaatsen met een verhoogde gevaarzetting geldt een verhoogde zorgplicht. Met verhoogde gevaarzetting 
is hier bedoeld: die plaatsen waar als een tak breekt of de boom omvalt, te voorzien is dat er veel schade (of 
letsel) zal ontstaan, zoals bij bomen langs autosnelwegen, drukke pleinen en straten of de ontsluitingswegen 
van een stad. De boomeigenaar dient op dergelijke plaatsen tenminste eenmaal per jaar te controleren om te 
voldoen aan de verhoogde zorg. 
 
Onderzoek(splicht) 
Constateert men dat een boom een uitwendig zichtbaar gebrek heeft of heeft men andere aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van ‘gebrekkige bomen’ in de directe omgeving, dan heeft men de plicht tot nader 
onderzoek aan de boom. Bij (gegronde) twijfel aan de stabiliteit van een boom is nader onderzoek dus aan te 
bevelen (of noodzakelijk). 

5.2 Inventarisatie en controle 
 
In februari 2010 is de inventarisatie van het bomenbestand in de gemeente Katwijk afgerond. In de 
inventarisatie zijn conform de APV de bomen met een diameter kleiner dan 15 cm op 1,3 m boven het 
maaiveld niet opgenomen, behalve als er sprake was van een duidelijke standplaats zoals bij recent 
aangeplante bomen die beheerd worden. Bij meerstammigheid wordt uitgegaan van de dikste stam. 
 
Bomen in eigendom van derden, gemeentelijke bomen op voormalig landgoed Pan van Persijn (Panbos)α, 
rond het Valkenburgse Meer, bomen bij sportvelden en bomen in bosschages en struwelen zonder 
gevaarzetting zoals op binnenduinranden zijn eveneens niet opgenomen. Tijdens de inventarisatie in de 
gemeente Katwijk zijn 24.903 bomen in kaart gebracht. Het aantal bomen per inwoner is daarmee 0,4 
(~25/61 anno 2010). In de programmabegroting van de gemeente staat dat in de afgelopen periode meer 
bomen zijn gekapt dan herplant en dat er wordt gezocht naar objecten en plaatsen, waar meer bomen 
kunnen worden geplant, zodat op termijn dit verlies wordt ingelopen. Het aantal geïnventariseerde bomen 
is echter aanzienlijk hoger dan het beheerde aantal uit 2007 (17.000 tot 20.000), omdat voorheen de bomen 
in groenstroken en plantsoenen buiten beschouwing werden gelaten. 
 
Volgens het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw van diverse gemeenten in de regio waaronder 
Katwijk wordt het groen in de wijk of bedrijfsterrein kwantitatief bepaald door de boomnorm en de 
groennorm. De basisambitie voor de boomnorm bedraagt 0,9 boom per woning of 300 m2 bedrijfsterrein, 
aldus dit beleidskader. Maar voor de extra-ambitie luidt een boomnorm ter grootte van 0,9 boom per 
inwoner of werknemer. Deze laatste normering impliceert dat de gemeente Katwijk onvoldoende bomen 
heeft. Hier dient wel een kanttekening bij geplaatst te worden, omdat een relatief groot aantal bomen niet is 
opgenomen in deze inventarisatie (zie vorige alinea). Het is bovendien niet duidelijk of private bomen in de 
gemeente bijdragen aan deze te ambiëren boomnorm. 
  

                                                
α Het Panbos staat geregistreerd bij het Bosschap met 14,9 hectare bos waardoor de Boswet van toepassing is. 
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In het Tree Management System (TMS) zijn opnamedatum, boomsoort, boomhoogte, leeftijd, 
diameterklasse, adres, positie op kaart (x/y coördinaten), standplaats, plantwijze en opkroonhoogte als 
inventarisatiedetails opgenomen. Tezamen met de inventarisatie zijn de bomen visueel gekeurd 
(boomveiligheidscontrole) en gedigitaliseerd in het TMS. Boomveiligheidscontroleurs van het bedrijf Pius 
Floris Boomverzorging Amsterdam hebben alle bomen gekeurd volgens de VTA-methode (Visual Tree 
Assesment ∗). Tijdens deze visuele inspectie worden de noemenswaardige uitwendige gebreken, opdruk van 
de verharding, conditie, toekomstverwachting en noodzakelijke maatregelen (snoei, nader technisch 
onderzoek of vellen) opgenomen. 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de inventarisatie waarin het 
bomenbestand is verdeeld in leeftijdscategorieën (op basis van geschatte 
leeftijden) gerelateerd aan de toekomstverwachting (levensverwachting). 
Hieruit blijkt dat meer dan de helft (63%) van de bomen in de gemeente jonger 
is dan 30 jaar en slechts een klein deel (5%) ouder is dan 50 jaar. In een aantal 
struwelen, groenstroken en dergelijke bosschages is sprake van natuurlijke 
verjonging van bomen. Een deel van de bomen in de diameterklasses tussen de 
10 en 30 (40) cm bestaat dus uit zaailingen. 
 
Het grootste deel van het bomenbestand bevindt zich dus in de jeugd- of 
begeleidingsfase waarbij passende snoei hoort. Dergelijke onderhoudsfasen zijn geautomatiseerd 
opgenomen in het TMS en dienen te worden uitgewerkt in het bomenbeheer- en werkplan. 
 
kwaliteit bomenbestand in de gemeente Katwijk 
(resultaat uit TMS: VTA 2009/2010) 
 
Leeftijdsverdelin

g 
Toekomstverwachting  

(jaren) < 10 jaar > 10 jaar totaal 

< 20 
869 (6%) 14521 

6765 (28%) 

20 – 29  8625 (35%) 

30 – 39  140 (4%) 3914 4054 (16%) 

40 – 49  246 (6%) 3839 4085 (17%) 

50 – 59  

77 (6%) 1297 

1132 (4%) 

60 – 69  144 (1%) 

70 – 79  73 (<1%) 

> 80  25 (<1%) 

Totaal 1352 (5%) 23.551 24.903 
 
Als gevolg van conditieverlies of aantastingen kan worden bepaald dat ca. 5% van het totale bomenbestand 
een matige of slechte toekomstverwachting heeft (minder dan 10 jaar). De verwachting is derhalve dat 5% 
van het huidige bomenbestand binnen 10 jaar vervangen dient te worden. De noodzakelijke inboet dient in 
de jaarlijkse werkplannen te worden opgenomen. 
 
Er speelt echter nog een aspect dat invloed kan hebben op de toekomstige inboet. In de jaren 1960 zijn er in 
een relatief korte tijd veel woningen gebouwd. Groen was een belangrijke aankledingsfactor en zo zijn er in 
een korte periode veel bomen aangeplant, zonder goed rekening te houden met de eisen die een boom stelt 
aan zijn omgeving. Veel bomen staan in trottoirs waardoor de levensverwachting veelal beperkt is (zie 
paragrafen 4.1 en 4.2). Hierdoor bestaat de kans dat bomen van dezelfde generatie op termijn op grote 
schaal vervangen moeten worden. 
 

                                                
∗ Deze onderzoeksmethode is te raadplegen in het handboek boomveiligheid van Mattheck en Breloer. 
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5.3 Ziekten en plagen 
 
Potentiële ziekteverwekkers worden onderverdeeld in schimmels, bacteriën, virussen en fytoplasma’s en 
insecten en mijten. Het aantal is erg groot en in al deze groepen komen zowel zeer schadelijke als minder 
schadelijke ziekteverwekkers en aantasters voor. Sommige ziekten en aantastingen zijn zeer agressief en 
besmettelijk en kunnen grote gevolgen hebben voor het bomenbestand, zoals iepziekte. 
 
Andere aantastingen, die inmiddels wijd verspreid zijn in Nederland, zijn 
paardenkastanjebloedingsziekte (bacterie) en massariaziekte van platanen 
(schimmel). Deze aantastingen vergroten het risico op takbreuk. De 
eikenprocessierups is een voorbeeld van een plaag die een gevaar voor de 
volksgezondheid vormt, terwijl bladluizen (mijten) vooral overlast veroorzaken. 
De paardenkastanjemineermot en wilgenhoutrups zijn voorbeelden van plagen 
die geen directe overlast veroorzaken, maar die respectievelijk tot 
conditieverlies en instabiliteit kunnen leiden. Ook houtparasitaire schimmels 
veroorzaken aantastingen die tot instabiliteit kunnen leiden, maar komen 
doorgaans niet op grote schaal voor in een bomenbestand. 
 
Als de omstandigheden voor een boom nadelig zijn en tegelijk voordelig voor de 
ziekteverwekker, dan is er een grote kans dat de boom wordt aangetast. Bij een verzwakking als gevolg van 
slechte groeiomstandigheden of beschadigingen is een boom vatbaarder (zie ook paragraaf 4.1). 
 
Bij ziekten en plagen is altijd sprake van een verhoogde zorgplicht en eventueel onderzoeksplicht als de 
aantasting leidt tot risico’s voor de verspreiding, de omgeving of de volksgezondheid. De controlefrequentie 
dient te worden verhoogd om tijdig de risico’s in te kunnen schatten. In het bomenbeheerplan dienen de 
relevante aantastingen in kaart te worden gebracht en maatregelen voorgesteld, zodat de jaarlijkse kosten in 
het bomenwerkplan inzichtelijk worden gemaakt. Het beeld zal in ieder volgend werkplan moeten worden 
bijgesteld aan de hand van boomveiligheidscontroles, nader technisch onderzoek naar instabiliteit 
(boomveiligheidsonderzoek) en gespecialiseerde inspecties van onder andere paardenkastanje-
bloedingsziekte, massariaziekte, eikenprocessierups, iepziekte (ook preventieve bestrijding), maar ook 
minder bekende aantastingen zoals watermerkziekte, Verticillium-verwelkingsziekte en perenprachtkever. 
Hierbij dient actief samengewerkt te worden (inspectie en bestrijding) met andere beheerders van grote 
bomenbestanden zoals de provincie Zuid-Holland (N206) en omliggende gemeenten. 

 
 

eikenprocessierups 
De rechtbank Roermond oordeelde op 18 juni 2008 over de aansprakelijkheid van een gemeente over 
de overlast van eikenprocessierupsen. De rechtbank stelt dat de gemeente een zorgplicht heeft inzake 
het treffen van voorzorgsmaatregelen om overlast van de eikenprocessierups te voorkomen of te 
beperken nu deze rups gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren. Welke voorzorgsmaatregelen 
men moet nemen is aan de gemeente, mits de keuze voor deze maatregelen zorgvuldig geschiedt. Bij 
verhoogd gevaar moeten afdoende preventieve maatregelen worden genomen of, als maatregelen niet 
of onvoldoende mogelijk zijn, op effectieve wijze voor het gevaar worden gewaarschuwd. 
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5.4 Schade 
 
Van oudsher vertegenwoordigen bomen naast andere waarden ook een vermogenswaarde, zoals de 
houtwaarde van een productiebos. De laatste decennia is geleidelijk aan het besef gegroeid dat meer recht 
gedaan moet worden aan de economische waarde van de natuur en bomen in het bijzonder. 
 
Naast de markt voor particuliere bomen is er ook een markt voor openbare laan- en straatbomen die door 
gemeenten op hun omlooptijd worden begroot. Daarbij dient men te beseffen dat de prijzen voor deze laan- 
en straatbomen hoog zijn, aangezien deze bomen zich enerzijds onder slechte, onnatuurlijke, stedelijke 
omstandigheden moeten kunnen handhaven, en anderzijds moeten juist deze bomen aan strikte eisen van 
veiligheid en stabiliteit voldoen. Behalve de normale kosten voor onderhoud, zijn de laatste jaren ook de 
kosten voor (breuk)veiligheidscontrole aan de bomen toegenomen, vanwege de boomcontroles ter 
voorkoming van aansprakelijkheid voor schade door bomen.  
 
Is er in een concreet geval schade aan een dergelijke straatboom veroorzaakt, dan wil de openbare eigenaar 
ook zijn verlies in omlooptijd door beschadiging, dan wel volledig verlies van de boom financieel vergoed 
zien en wordt de schade aan de boom verhaald op de schadeveroorzaker. De verwachte levensduur is het 
criterium bij het taxeren van schades door de geregistreerde taxateurs van bomen aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Uitgangspunt bij alle taxaties zijn de 
stichtingskosten, oftewel het antwoord op de vraag: wat kost het om ter plaatse eenzelfde boom weer terug 
te plaatsen? Er wordt gekeken naar de marktwaarde, eventueel uitgebreid met noodzakelijk bijkomende 
kosten als plantgat, boompalen, inboet, enzovoort. Bij belangrijke taxaties is het raadzaam de geregistreerde 
taxateurs van bomen aangesloten bij de NVTB in te schakelen, omdat zij extra waarborgen voor 
onafhankelijkheid, kennis en objectiviteit garanderen voor de opdrachtgever. In het vermoedelijk meest 
gebruikte standaardbestek, de RAW, staat in elk geval een schaderegeling, waarin hantering van de 
taxatiemethode van de NVTB en inschakeling van een taxateur van bomen verplicht is gesteld in geval van 
beschadiging of verlies van bomen. 
 
De geclaimde schades dienen als gelden voor het op te zetten bomenfonds, zie paragraaf 7.4. Geleden 
schades zorgen dikwijls voor verhoogde onderhouds- of vervangingskosten. Van de toezichthouder mag 
worden verwacht dat hij zo mogelijk schade aan bomen tijdens bouw- en graafwerkzaamheden ziet te 
voorkomen en geleden schades (aanrijschades, wortelschade, illegale kap en snoei, vandalisme, etc.) tracht 
te verhalen door een geregistreerde taxateur van bomen aangesloten bij de NVTB in te schakelen. In 
bestekteksten dient een clausule te zijn opgenomen die stelt welke maatregelen moeten worden genomen 
om tijdens werkzaamheden bomen te beschermen om schade te voorkomen en dat onacceptabele schade 
verhaald zal worden (zie paragraaf 7.2). 

5.5 Flora- en faunawet 
 
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. Gedragscodes geven aan hoe bij 
bepaalde werkzaamheden schade aan de beschermde dier- en plantensoorten wordt voorkomen of tot een 
minimum wordt beperkt. Een goedgekeurde gedragscode geeft vrijstelling voor een aantal verbods-
bepalingen van de Flora- en faunawet. Voor een aantal soorten is dan bij veelvoorkomende werkzaamheden 
geen ontheffing meer nodig (DR-Loket). De gemeente Katwijk heeft een gedragscode vastgesteld.* Basis 
voor de gedragscode is een natuurwaardenkaart van de gemeente, waarop is aangegeven waar strenger 
beschermde soorten voorkomen of voor kunnen komen (VOFF, zie bijlage 2). 
 
De volgende stukken zijn voor het bomenbeheer van toepassing: 

– natuurwaardenkaart en natuurkalender gemeente Katwijk 
– gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorziening 
– gedragscode ruimtelijke ordening en inrichting gemeenten 

                                                
* De website van het ministerie van EZLI maakt echter geen melding van een goedgekeurde gedragscode (of in wording) van de 
gemeente Katwijk (februari 2011). 
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Voor het bomenbeleid is de naleving van de Flora- en faunawet in de praktijk hoofdzakelijk van toepassing 
tijdens snoeiwerk en het vellen van bomen. Het is van belang dat werkzaamheden begeleid worden door 
personen die in het bezit zijn van een door de Vereniging Stadswerk Nederland erkend persoonscertificaat 
voor de gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorziening (niveau 1: medewerker en 
meewerkend voorman, niveau 2: opzichter/uitvoerder en niveau 3: werkvoorbereider/bedrijfsleider) of in 
het bezit zijn van een relevante hogere opleiding. 
 
Onder bestendig beheer valt het snoeien van bomen en andere houtige begroeiing. Het kappen van bomen 
en andere houtopstand wordt beperkt door de verboden om beschermde vogels te verstoren. In de artikelen 
9 tot en met 12 Flora- en faunawet staan de verboden om beschermde vogels, hun nesten en eieren te 
verstoren, opzettelijk te verontrusten, te vernielen, uit te halen of weg te nemen. Het vellen van een boom 
waarin een beschermde vogel broedt of nestelt, is dus vaak tegelijkertijd een verboden verstoren of vernielen 
in de zin van deze artikelen. Wel is er de mogelijkheid van artikel 75 Flora- en faunawet om ontheffing van 
de verboden tot verstoren aan te vragen bij het ministerie van EZLI (zie paragraaf 6.1). 

 
Soms wordt een vaste termijn genoemd ter aanduiding van het broedseizoen waarin niet geveld mag 
worden, meestal van 15 maart tot 15 juli. In de wet staat echter niets over een periode, maar is het verstoren 
(enz.) op zich strafbaar en dus kan ook een verstoren buiten het ‘strikte’ broedseizoen leiden tot strafbare 
feiten. Concrete veldwaarnemingen zijn altijd noodzakelijk, want ook zoogdieren kunnen gebruik maken 
van boomholten of verlaten nesten. Van bijvoorbeeld spechten, reigers, uilen en eekhoorns is bekend dat 
holen, nesten of kolonies het gehele jaar in gebruik (kunnen) zijn. 
 
In het kader van de Flora- en faunawet geldt de zorgplicht met daaruit volgend zorgvuldig handelen. Als het 
vellen of snoeien van bomen bijvoorbeeld de rustplaatsen van beschermde diersoorten schade toebrengt, 
moet de uitvoerende partij ervoor zorgen dat schade voorkomen wordt door niet te vellen, schade beperken 
of zelfs volledig ongedaan maken. Beperken of ongedaan maken van schade kan met behulp van 
compenserende of mitigerende maatregelen. Uit het onderzoek dat de gemeente doet voorafgaand aan de 
uitvoering moet in elk geval blijken dat er in redelijkheid alles aan gedaan is om schade te voorkomen, te 
beperken of teniet te doen. 
 
De CROW-werkgroep voor de Flora- en faunawet heeft hoofdstuk 64 voor de RAW-standaard afgerond dat 
antwoord geeft wie waarvoor verantwoordelijk is. De grootste stap is dat de verdeling van verantwoordelijk-
heden met betrekking tot de Flora- en faunawet in iedere privaatrechtelijke overeenkomst (contract voor 
uitvoerende werken) komt te staan. Ook vermeldt hoofdstuk 64 wie verantwoordelijk is voor werende en 
mitigerende maatregelen en het beschrijft eveneens hoe de vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen 
moeten worden ingezet. 
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6 KAPVERGUNNINGEN 
 
Op 24 april 2003 heeft de gemeenteraad van Katwijk het beleid met betrekking tot de kapvergunning 
vastgesteld. Met de fusie per 1 januari 2006 is dit beleid voor twee jaar vastgesteld in de nieuwe organisatie.  
Een duurzaam bomenbestand wordt zeker geholpen door een regulering met een kapvergunningensysteem. 
Op basis van nieuw bomenbeleid, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en rekening houdend met 
de deregulering worden de bepalingen inzake  de kapvergunning herzien in de APV gemeente Katwijk 2011 
(zie paragraaf 6.3). 

6.1 Omgevingsvergunning 
 
Sinds oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. De kern van de wet 
is dat voor zeer veel activiteiten, waaronder het vellen van bomen, een uniforme aanvraag, behandeling en 
procedure moet worden gevolgd, die leidt tot afgifte van een omgevingsvergunning. Een omgevings-
vergunning integreert daarmee uiteenlopende activiteiten als bouwen, aanleggen, slopen en milieu-
verontreiniging. Ook een aantal andere vergunningen zoals een ontheffing Flora- en faunawet wordt in deze 
procedure meegenomen. Het grote voordeel is dat de aanvragen bij één loket worden ingediend en de 
uiteindelijke omgevingsvergunning één integraal besluit is. Dit besluit gaat over vele uiteenlopende zaken, 
maar mag niet innerlijk tegenstrijdig zijn. 
 
Artikel 6.1 lid 2 Wabo geeft bomen nog een extra bescherming doordat de activiteit ‘vellen van houtopstand’ 
expliciet genoemd wordt als uitzondering op de regel van het onmiddellijk in werking treden van een 
vergunning. Een omgevingsvergunning inzake vellen treedt pas in werking na de afloop van de 
bezwaartermijn. Ook geeft dit artikel aan het bevoegd gezag (gemeente) de mogelijkheid om te bepalen dat 
voortijdige gebruikmaking van de vergunning zou leiden tot onomkeerbare gevolgen. Onomkeerbaar, omdat 
een gekapte boom niet weer overeind kan worden gezet.  
 
Gelijktijdigheid 
In juridische zin zijn alle door een gemeente afgegeven vergunningen gelijkwaardig. Een kapvergunning/ 
omgevingsvergunning is dus niet ondergeschikt aan bijvoorbeeld een bouw- of watervergunning. Zo kon het 
voorkomen dat de gemeente, op grond van goede beleidsredenen een kapvergunning weigert, terwijl zij niet 
anders kan dan een bouwvergunning te verlenen die krachtens het bestemmingsplan is toegestaan. De 
juridische oplossing is echter gelegen in de ‘gelijktijdigheid’, zoals nu door de Wabo beoogd wordt. Ook de 
Wet samenhangende besluiten (Wsb) en de Coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening (Cwro) dwingt de 
gemeente min of meer samenhangende vergunningen gelijktijdig te behandelen en integraal te beoordelen. 
 
Coördinatie- en informatieplicht 
De Wsb beoogt twee zaken: een coördinatieplicht en een informatieplicht. De coördinatieplicht betekent dat 
samenhangende besluiten procedureel gecoördineerd moeten worden, bijvoorbeeld een omgevings-
vergunning tot vellen en een bodemsaneringsbesluit. Ook is er op grond van artikel 3:20 Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) een inspanningsverplichting voor bestuursorganen, om burgers te informeren over de 
mogelijke noodzaak en de samenhang van besluiten. De samenhangende besluiten zullen niet als één besluit 
gezien worden, maar de verschillende aanvragen zullen wel gaan lopen via één coördinerend bestuurs-
orgaan.  
 
Zorgvuldige voorbereiding 
Een zorgvuldige voorbereiding van een gemeentelijk besluit (inzake kappen) omvat een onderzoek naar alle 
relevante feiten en belangen. Meestal kan een gemeente met een goede procedure en met een rapport van 
een extern boomdeskundige tot een zorgvuldig voorbereid besluit komen. Omgekeerd kan een goed 
deskundigenrapport of een duidelijke beleidsnota voldoende basis vormen voor een besluit, mits maar aan 
alle andere belangen genoeg inhoudelijke aandacht is gegeven. De gemeente kan niet zomaar stellen dat een 
boom veilig is, zonder een goed (extern of intern) deskundigenrapport.  
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6.2 Overlast en hinder 
 
Allerlei subjectief ervaren overlast van bomen is nog geen objectief relevante hinder. Ieder wordt eigenlijk 
geacht blad- of naaldval, enige mate van lichtontneming en vochtvasthouding te dulden. Het is belangrijk 
dat een heldere afweging gemaakt wordt, waarbij enerzijds beleidsmatig het belang van de boom (laag tot 
hoog) wordt uitgelegd en anderzijds de overlast/hinder beleidsmatig wordt ingedeeld (laag tot hoog). Zo kan 
er een geobjectiveerde belangenafweging tussen de concrete boom en de hinder plaatsvinden. 
 
Uit zowel het burenrecht als het schaderecht waar het thema ‘hinder’ kan voorkomen, blijkt dat de 
rechtspraak niet snel geneigd is om enige hinder te herkennen, en dat het al snel moet gaan om een 
aantoonbaar, onrechtmatig geleden, financieel nadeel van enige omvang.  
 
Samenvattend kan in algemene zin geconcludeerd worden dat een boom voor zijn behoud erbij gebaat is dat 
hij evident beeldbepalend is voor de omgeving en een status heeft in bijvoorbeeld het bestemmingsplan of 
een groen beleidsplan. Anderzijds zullen bomen zonder veel waarde of status moeten wijken voor andere, 
zwaarwegender belangen. Zwaarwegender waren bijvoorbeeld het zwaarder wegen van de 
verkeersveiligheid en het verleggen van een gracht. 
 
Onrechtmatige hinder 

Artikel 5:37 BW stelt dat een eigenaar geen onrechtmatige hinder mag toebrengen aan eigenaren van andere 
erven door het onthouden van licht en lucht of het verspreiden van rumoer of stank. Niet elke hinder is 
echter onrechtmatige hinder. Een redelijke mate van hinder moet geduld worden. Normale bladval, vallend 
zaad, vrucht of pluizen van bomen en enige mate van schaduwhinder zullen in beginsel geen onrechtmatige 
hinder zijn. Deze ‘overlast’ dragen, kan van een ieder redelijkerwijze gevergd worden. 
 
Het moet gaan om onrechtmatige hinder of een onrechtmatige daad die in al zijn onderdelen bewezen zal 
moeten worden. Vooral de aard, de ernst (omvang) en de duur van de hinder zullen doorslaggevend zijn. 
Belangrijk zijn de uitspraken van de rechtbank Arnhem die stelde dat het algemeen belang gediend is met 
de aanwezigheid van bomen en dat dit noopt tot terughoudendheid in geval van (vermeende) hinder. 
Schade als gevolg van de aanwezigheid van bomen behoort in het algemeen tot het normaal maatschappelijk 
risico. 
 
Vormen van hinder zoals lichtontneming zullen in principe niet gehonoreerd worden. Echter, ernstige 
opdruk van de verharding als gevolg van de ontwikkeling van oppervlakkige boomwortels kan een voorbeeld 
zijn van ernstige hinder. Er zal per geval beoordeeld moeten worden of er sprake is van hinder. De 
onderstaande matrix dient als richtlijn te worden gebruikt. Hierin staan alleen vormen van matige of 
ernstige hinder en de aanbevolen maatregelen vermeld. 
 
beslissingsmatrix hinder en de te nemen maatregelen 

hinder mate van hinder maatregel bij voorkeur 

allergie 
aantoonbare (medische) 

gezondheidsschade 

verwijderen individuele, overlastgevende boom indien kan 

worden vastgesteld (arts/GGD) dat hiermee de patiënt 

medisch vooruitgang boekt 

bladluis roetdouw bestrijding of groeiplaatsverbetering 

bladval, etc. overmatige bladval, etc. plaatsen bladkorven 

eikenprocessierups 
gevaar voor de 

volksgezondheid (altijd) 

inventarisatie, bestrijding en preventief spuiten (voorjaar) van 

gemeentelijke eiken 

lichtontneming 

laaghangende takken begeleidingsnoei indien opkroonhoogte nog niet bereikt is 

afstand boom tot gevel < 2 m 

bomen jonger dan 20 jaar verplanten of verwijderen 

indien habitus en boomhoogte het toelaten opkroonhoogte 

verruimen waarbij minder dan 20% van de kroon gesnoeid 

wordt (begeleidingsnoei); kandelaberen is niet toegestaan (zie 

paragraaf 6.3) 

schade fundering ingroei van wortels / opdruk groeiplaatsonderzoek 
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schade gevel / dak takken raken bebouwing begeleidingsnoei 

verstopping riool ingroei van wortels 
wortelsnoei door deskundig boomverzorger of 

groeiplaatsonderzoek 

wortelopdruk (kleinschalig) > 5 cm opdruk van de 

verharding 

wortelsnoei door deskundig boomverzorger 

wortelopdruk (grootschalig) verwijderen verharding of groeiplaatsonderzoek 

zichtbeperking gevaar voor het verkeer begeleidingsnoei 

6.3 Het bewaren van houtopstanden 
 
De regelgeving omtrent het bewaren van houtopstanden is beschreven in de APV gemeente Katwijk 2011 en 
is opgenomen in hoofdstuk 4, afdeling 3. Deze paragraaf vormt de uitwerking van de betreffende artikelen 
uit de APV. 
 
Vellen 
Onder vellen wordt verstaan: kappen, rooien, met inbegrip van verplanten, het snoeien van meer dan  
20 procent van de kroon of het wortelgestel met inbegrip van kandelaberen, alsmede het verrichten van 
handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de boom 
ten gevolge kunnen hebben; uitgezonderd het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke 
beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van het reguliere 
onderhoud. 
 
Rigoureus snoeien is zoals ‘het terugzetten van een volle kruin tot een stam met enkele uitsteeksels’ volgens 
een uitspraak van de Hoge Raad in beginsel vergunningsplichtig. Het opnemen van de zinsnede ‘het 
verrichten van handelingen zowel boven- als ondergronds’ is bedoeld om ook op te kunnen treden tegen 
ernstige (ondergrondse) beschadiging, zoals bij de aanleg van een weg of van kabels en leidingen (zie ook 
paragrafen 4.4, 5.4 en 7.2). 
 
Vruchtbomen 
Onder vruchtbomen wordt verstaan: bomen die een primair economische waarde hebben voor de fruitteelt 
van een geregistreerde bedrijfsvoering. 
 
Weigeringsgronden 
Een belangrijk onderdeel voor het behoud van het karakter van het bomenbestand is de weigeringsgrond 
bomen te vellen die vermeld zijn in het Landelijk Register van Monumentale Bomen (paragraaf 6.4), het 
gemeentelijk register van monumentale bomen (paragraaf 6.5) en bomen die onderdeel zijn van de 
hoofdgroenstructuur (zie paragraaf 3.1). De overige waarden die als weigeringsgronden kunnen gelden, 
staan beschreven in paragaaf 2.1. 
 
Herplantplicht 
Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften. De voorschriften 
zijn als volgt: 

a. Een herplantplicht kan worden opgelegd indien de kavel zichtbaar is vanaf de openbare weg 
(zoals voortuinen) en er voldoende ruimte is. Er geldt geen herplantplicht in voortuinen kleiner 
dan 25 m2. 

b. Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder vergunning of 
ontheffing van B&W is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag 
aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene 
die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te 
herplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen 
termijn.* 

c. Indien niet ter plaatse kan worden herplant wordt een financiële bijdrage gestort* in het 
gemeentelijk bomenfonds (zie paragraaf 7.4). 

                                                
* bron: model-bomenverordening van de Bomenstichting 
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d. Wordt een verplichting ad a. opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke 
termijn na herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.* 

e. Niet het aantal bomen is leidend, maar het in stand houden of verhogen van de kwaliteit van de 
houtopstand, te bepalen aan de hand van het kroonvolume in een volwassen stadium (evenveel 
groen met minder stammen). Waar dit gemeentelijke bomen betreft, is het handhaven van het 
huidige aantal straat- of laanbomen logischer als er voldoende ruimte is dan inboet in 
plantsoenen of struwelen. 

f. Handhaaf bij ruimtegebrek tenminste 75% van het aantal plantplaatsen bij straat- en laanbomen 
(grotere plantafstand). 

g. De term ruimtegebrek dient door het boombeheer of middels een bomeneffectanalyse inzichtelijk 
te worden gemaakt (zie paragraaf 4.2). 

 
Ad e. Gezien de grote mate van natuurlijke verjonging in houtopstanden zoals groenstroken, bosplantsoen 
en struwelen is het zinvol in deze specifieke boomstructuren geen gebruik te maken van de herplantplicht 
indien er voldoende (jonge) bomen in de groeiplaats van de gevelde boom aanwezig zijn, er onvoldoende 
ruimte is een boom te herplanten of de aan te planten boom onvoldoende kans heeft om uit te groeien. Het 
aantal bomen is hier niet leidend, maar het in stand houden of verhogen van de kwaliteit van de 
houtopstand zoals het kroonvolume en de natuurwaarde. 
 
Artikel 5.18 Wabo biedt de mogelijkheid – indien er sprake is van een herstel- of instandhoudingsanctie van 
het velverbod, onder oplegging van last onder bestuursdwang of onder oplegging dwangsom, bij het besluit 
tot herplantverplichting tevens te bepalen dat de uitvoering van het besluit tevens geldt voor de 
rechtsopvolger (Bomenstichting, model-bomenverordening). 
 
Deregulering In de APV (2011) is het verbod bomen te vellen enigszins gedereguleerd. Indien bij een 
volgende wijziging van de APV gebruik wordt gemaakt van de model-bomenverordening van de 
Bomenstichting, is verdere deregulering mogelijk, terwijl de bomenverordening beter in staat is het 
bomenbestand te beschermen dan de wetgeving van de APV. Artikel 3.3 van de model-bomenverordening 
(Bomenstichting) stelt namelijk dat het kapverbod niet geldt voor houtopstand in privaat eigendom op 
percelen van minder dan 120 m2, tenzij het een monumentale of waardevolle houtopstand betreft. 
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6.4 Landelijk Register van Monumentale Bomen 
 
Monumentale bomen zijn kleine landschapselementen van nationaal belang, aldus de Bomenstichting. Het 
feit dat bomen zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting 
speelt een rol in de rechtspraak. Op dit moment is de verantwoordelijkheid van bescherming en 
instandhouding gedecentraliseerd en ligt bij de gemeente. Het Landelijk Register van Monumentale Bomen 
telt zes locaties in de gemeente Katwijk. De onderstaande tabel toont de gegevens van de Bomenstichting 
gecorrigeerd met de gegevens uit de inventarisatie 2009/2010. 
 

Kern 

 

adres boomsoort aantal plantjaar dikte hoogte eigenaar bijzonderheden 

Katwijk 

aan Zee 

Voorstraat 118 Tilia cordata 'Van 

Pelt' 

1 1988 20-30 

cm dbh 

7 m gemeente Beatrixboom 

(nr. 1.3150.35) 

Katwijk 

aan den 

Rijn 

Achterweg Aesculus 

hippocastanum 

15 1900-

1910 

40-100 

cm dbh 

16 m gemeente laan 2 rijen 

(nr. 3.30.1-21) 

Rijnsburg 

Boslaan Acer 

pseudoplatanus 

'Negenia' 

1 1980 20-30 

cm dbh 

7 m gemeente Beatrixboom 

(nr. 5.9009.52) 

 

Burgemeester 

Koomansplein 

Aesculus 

hippocastanum 

1 1967 40-50 

cm dbh 

9 m gemeente Willem- 

Alexanderboom 

(nr. 5.18.1) 

Kerkstraat 18 Juglans regia 1 1870-

1880 

70-80 

cm dbh 

12 m gemeente oudste exemplaar 

in de gemeente 

(nr. 5.9013.6) 

Koningin 

Julianalaan 

Platanus x 

hispanica 

1 1970-

1980 

40-50 

cm dbh 

10 m gemeente Julianaboom 

(nr. 5.22.59) 

Vliet Nz 22 Tilia x europaea 

'Pallida' 

1 1890-

1900 

170 cm 

omtrek 

11 m gemeente Wilhelminaboom, 

omgeven met 

sierhekwerk 

(nr. 5.149.3) 

 
Het Landelijk Register van Monumentale Bomen is geen registratie in de zin 
van de monumentenwetgeving, zodat dit geen grond tot weigering van een 
bouwvergunning kan zijn. Bovendien maken oude bomen niet automatisch 
deel uit van een rijksmonument als de toelichting en beschrijving van het 
monument deze bomen niet nader beschrijft. 

 
Een monumentale boom moet minimaal aan twee criteria voldoen. Een 
daarvan is hard: de minimale leeftijd in het landelijk register is 80 jaar. De 
enige uitzonderingen hierop zijn bomen die ter gelegenheid van een bijzondere 
gebeurtenis zijn geplant (bijvoorbeeld een geboorteboom ter ere van de 
geboorte van een koningskind, zoals de Wilhelminaboom rechts) of bomen die 
een bijzondere betekenis hebben gekregen. 
 
Daarnaast moet de boom minimaal een van de onderstaande betekenissen hebben: 

– esthetische waarde, ofwel de boom is beeldbepalend voor de omgeving 
– cultuurhistorische waarde, ofwel de boom of zijn standplaats heeft een belangrijke plek in de 

(lokale) geschiedenis 
– dendrologische waarde, ofwel het is een zeldzame soort of variëteit 
– natuur- en milieuwaarde, ofwel het is een moederboom of een exemplaar dat bijzondere planten of 

dieren huisvest, 
– zeldzaamheidswaarde, ofwel de boom is bijzonder vanwege zijn omvang, hoogte of ouderdom 
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Een boom is onlosmakelijk met zijn standplaats verbonden. Vandaar dat zowel de boom als zijn standplaats 
in ogenschouw wordt genomen bij de beoordeling of er sprake is van een monumentale boom. 

6.5 Lokale monumentale bomen 
 
Met het vaststellen van het groenbeleidsplan door de gemeenteraad dient een gemeentelijk register van 
monumentale bomen te worden opgesteld. Hierbij zijn de criteria van de Bomenstichting grotendeels van 
toepassing. Uiteraard dienen de bomen uit het landelijk register in het gemeentelijk register te worden 
opgenomen. Echter, indien de leeftijdsgrens van 80 jaar van toepassing zou zijn op het gemeentelijk 
bomenbestand, dan zouden zeer weinig bomen worden opgenomen, getuige de inventarisatie 2009/2010 
(zie paragraaf 5.2). De minimale leeftijd in de gemeente Katwijk zou derhalve op 50 jaar gesteld moeten 
worden, maar niet alle bomen ouder dan 50 jaar zijn per definitie monumentaal. De boom dient minimaal 
een redelijke toekomstverwachting (meer dan 10 jaar) te hebben ten tijde van de opname op de lijst van 
monumentale bomen. 
 
De monumentale status wordt pas verkregen als de 50-jarige boom voldoet aan een van de vijf criteria van 
de Bomenstichting (zie vorige paragraaf). Jonge of halfwas herdenkingsbomen komen zodoende niet in 
aanmerking voor een monumentale status in het gemeentelijk register, ook niet als ze vermeld staan in het 
landelijk register. Dit is de enige uitzondering om bomen van het landelijk register niet automatisch over te 
nemen in het gemeentelijk register. 
Als een boom aan twee criteria voldoet, niet solitair is maar een onderdeel vormt van een beeldbepalende 
rij, groep, opstand of dergelijke, dan dient de boom niet individueel als monumentaal geregistreerd te 
worden maar als monumentale bomengroep. Een voorbeeld kan zijn een beeldbepalende groene 
hoofdstructuur. In deze bomengroep is niet de individuele waardevolle boom 
beschermd, maar de groep of locatie als een geheel. 
 
De lijst met monumentale bomen wordt elke vier jaar herzien (conform de 
model-bomenverordening). De aanwas met toekomstig monumentale bomen 
ofwel toekomstbomen is hierbij van belang zodat de lijst niet op termijn 
kleiner wordt. Een toekomstboom is jonger dan 50 jaar, maar voldoet wel 
aan ten minste één van de criteria voor monumentale bomen, zoals 
herdenkingsbomen. Toekomstbomen dienen echter wel een goede 
toekomstverwachting (meer dan 20 jaar) te hebben, die afhankelijk is van: 

– een goede habitus (duurzame kroonvorm) 
– een goede groeiplaats, met voldoende boven- en ondergrondse 

ruimte en 
– een haalbare omlooptijd van 60-120 jaar voor snelgroeiende en 120-

250 jaar voor langer levende soorten (conform de richtlijnen NVTB versie 2010), zoals in bepaalde 
hoofdstructuren 

 
De gemeentelijk monumentale bomen en toekomstbomen anno 2011 zijn terug te vinden in bijlage 7, een 
uitdraai van het gemeentelijk register van monumentale bomen. 
 
Met toestemming van overige eigenaren wordt afgesproken dat private en provinciale monumentale en 
toekomstbomen worden opgenomen in het gemeentelijk register voor monumentale bomen, zodat ook 
(private) beeldbepalende, waardevolle bomen buiten de bebouwde kom voor de Boswet beschermd worden 
door de bomenverordening. Particulieren moeten bovendien in staat worden gesteld zelf kandidaten aan te 
melden. Als blijk van waardering zal de gemeente tegemoet komen in de kosten voor het duurzaam in stand 
houden van de private monumentale bomen (zie artikel 3.4 van de model-bomenverordening en de 
volgende paragraaf), zoals de periodieke boomveiligheidscontrole (VTA). Eigenaren van monumentale 
bomen dienen zich vervolgens wel te houden aan artikel 3.3 van de model-bomenverordening, zodat 
eigendomsoverdracht, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van deze houtopstand of de dreiging daarvan 
gemeld worden. 
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7 BOOMBESCHERMING 
 
Uitvoerenden van projecten zijn vaak slecht op de hoogte van het effect van hun handelen op bomen. Maar 
bomen kunnen veel te lijden hebben als er werkzaamheden plaatsvinden in of rondom de kroonprojectie. De 
gemeente heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om schade te voorkomen, te handhaven en 
indien het leed al geleden is, schade te verhalen. 

7.1 Boombestemming 
 
Een houtopstand kan niet alleen beschermd worden door de gemeentelijke verordening, maar kan ook in 
een bestemmingsplan of aanverwant plan als waardevol bestemd worden. Het lijkt wellicht dubbelop om 
bomen zowel via een kapverbod als via een bestemming te beschermen, maar in de praktijk blijkt dit in 
sommige gevallen toch noodzakelijk te zijn. Het grote verschil en voordeel van een bestemming ‘boom’ of 
‘groeiplaats boom’ is dat een dergelijke bestemming meteen doorwerkt in alle besluitvorming in de 
ruimtelijke ordening. Met een bestemming tot bijvoorbeeld ‘monumentale houtopstand’ zal een bouw- of 
aanlegvergunning voor dit gebied geweigerd moeten worden. Ook voor de afweging in het kader van een 
kapaanvraag kan de bestemming van een houtopstand zwaar wegen. Kortom: alle ruimtelijke 
ordeningsactiviteiten zullen de boombestemming moeten respecteren, en daarmee biedt een 
‘boombestemming’ een ruimere bescherming dan enkel het kapverbod. Men moet wel beseffen dat een 
bestemming niet de concrete houtopstand beschermt, maar de locatie en haar bedoelde invulling.  

 
Via de bestemmingsplanvoorschriften (ook planvoorschriften in aanverwante plannen) is het mogelijk 
nadere eisen te stellen aan het gebruik van de omgeving waar de houtopstand staat, bijvoorbeeld een verbod 
op afgraven of ophogen van grond, het veranderen van de grondwaterstand, enz. Op de plankaart dient de 
houtopstand eenduidig en precies aangegeven te worden. In de praktijk is een stip voor een boom vaak niet 
bruikbaar, maar wel een cirkel die samenvalt met de maximale kroonprojectie. Het is belangrijk geen 
standaardcirkels te gebruiken die niet overeenstemmen met de werkelijkheid, met als gevolg dat van een 
oude boom de kroon slechts gedeeltelijk beschermd is, wat bij een bouwaanvraag het einde van 
ogenschijnlijk goed beschermde bomen kan betekenen. 

 
De groene hoofdstructuren zijn typische locaties die in aanmerking komen voor een boombestemming. Hier 
valt echter onderscheid te maken in geschiktheid. Parken en bijvoorbeeld struwelen die grenzen aan de EHS 
zullen eerder in aanmerking komen dan hoofdstructuren langs ontsluitingswegen. 

7.2 Bouwvoorschriften 
 
Het lijkt een telkens weerkerende, klassieke tegenstelling: bomen en bouwen. Deze tegenstelling tussen het 
zwaarwegende, economische belang van een bouw of aanleg van ‘werken’ en het ecologische belang is 
geleidelijk aan het verminderen. Er is een tendens richting duurzaam bouwen waar te nemen, waarbij het 
landschap en dus bestaande bomen bij bouw en aanleg als uitgangspunt worden genomen.  

 
Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moet de aanvrager op kaart aangeven of bomen zich in de 
nabijheid van het project bevinden. De gemeente moet vervolgens de aanvrager informeren hoe de te 
handhaven bomen afdoende te beschermen tijdens de werkzaamheden. Dit kan al in de vorm van de poster 
“behoud onze bomen” met elf vuistregels bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, 
zoals weergegeven in bijlage 8. 
 
Voor de juridische volledigheid worden hierna enkele in de praktijk zeer noodzakelijke bouwvoorschriften 
gegeven. Voor bestek bijvoorbeeld: 

– gebod tot het plaatsen van een hekwerk rond de kroonprojectie (liever dan een latwerk rond de 
stam waardoor de belangrijkste wortels en takken nog onbeschermd zijn) 

– verbod tot het afgraven of ophogen van grond onder de kroonprojectie 
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– verbod tot het veranderen van de grondwaterstand of waterhuishouding voor de te beschermen 
houtopstand. Dit impliceert het aanleggen van een deugdelijke installatie voor water geven of 
bronbemaling bij ontgravingen 

– verbod tot het (tijdelijk) opslaan van materialen onder de kroonprojectie 
– verbod tot het rijden met zwaar materieel onder of in de kroonprojectie en de verplichting tot het 

leggen van rijplaten wanneer er sprake is van belangrijke wortelgroei buiten de kroonprojectie 
– verbod tot het gebruiken van de boom als tijdelijk bevestigingsobject voor touwen, kabels, het 

vastspijkeren of schroeven van latten of ander materiaal 
– regeling van schadevaststelling, schadewaardering (methode NVTB) en boetebeding in geval van 

beschadiging of verlies van bomen, met een meldplicht van iedere beschadiging of verlies van 
bomen (zie paragraaf 5.4) 

 
In de praktijk kunnen beperkingen met betrekking tot werkzaamheden rond 
bomen tijdverlies en extra kosten voor de uitvoerenden met zich meebrengen. 
Het invullen van deze beperkingen met betrekking tot het behoud van de bomen 
kan daarom niet vrijblijvend aan de goede wil van de uitvoerenden van het werk 
worden overgelaten. Bovendien bevat hoofdstuk 01 paragraaf 18 de ‘bescherming 
te handhaven vegetatie’ van het standaardbestek van de RAW geen van de 
bovenstaande voorschriften, met uitzondering van het laatste voorschrift over 
schade. 
 
Het is de taak van de gemeente het effect van werkzaamheden te bepalen middels 
een bomeneffectanalyse (BEA) als redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat 
bomen behouden kunnen blijven (zie paragraaf 4.3). 

7.3 Handhaving 
 
Met de Wabo (zie paragraaf 6.1) komt een einde aan de situatie dat elk bevoegd gezag dat betrokken is bij 
een vergunning, handhaaft op basis van verschillende bepalingen. Is een bestuursorgaan bevoegd om de 
omgevingsvergunning te verlenen, dan moet dit orgaan ook de bestuursrechtelijke handhaving verzorgen. 
Het gaat dan om handhaving van voorschriften geldend voor degene die het project uitvoert. De omgevings-
vergunning kent een strafrechtelijke en een bestuursrechtelijke handhaving. 

 
Het beschermen van (toekomstig) monumentale bomen is essentieel voor een karakteristiek en duurzaam 
bomenbestand. Deze bomen verdienen daarom extra aandacht en dienen afdoende beschermd te worden bij 
stedenbouwkundige reconstructies of bouwprojecten. Voor de bescherming van monumentale bomen is 
toezicht aan de hand van de bomenverordening van belang. 
 
Toezicht en handhaving dienen voor de duurzame instandhouding van het gehele bomenbestand de 
artikelen van kapverbod, geldigheidsduur van de vergunning, voorschriften, herplant-/instandhoudings-
plicht, bestrijding van boomziekten, bescherming gemeentelijke houtopstand en strafbepaling toe te passen. 
 
In geval van voorgenomen bouw(plannen) moet duidelijk zijn dat het om een definitieve uitvoering gaat, 
anders volgt meestal schorsing van de kapvergunning bij voorlopige voorziening. Het feit dat de uitvoering 
van de kapwerkzaamheden onomkeerbare gevolgen heeft, weegt enerzijds zwaar, terwijl anderzijds vaak 
binnen afzienbare tijd duidelijkheid kan ontstaan over de vraag of de geplande bouw of aanleg wel of niet 
kan doorgaan  

7.4 Bomenfonds 
 
Het bomenfonds is een van de wensen uit het groenbeleidsplan. Er wordt daarom een bomenfonds 
ingesteld. Met het fonds wordt het boombeheer gelijk getrokken op onderhoudsfinanciering met andere 
onderdelen van het beheer van de openbare ruimte zoals de wegen en riolen. Zo zal per 
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boombeheerplanperiode de schommeling in onderhoudskosten verminderen door (vaste) jaarlijkse dotatie 
in het bomenfonds. 
 
Claims volgend uit schadetaxaties (methode NVTB) en geldboetes in het kader van de handhaving (zie de 
model-bomenverordening) als gevolg van toegebrachte schade aan een gemeentelijke houtopstand moeten 
worden gestort in het bomenfonds. Daarnaast kunnen financiële compensaties in het fonds gestort worden 
als de herplantplicht na een kapvergunning niet kan worden uitgevoerd (wegens ruimtegebrek). Particuliere 
eigenaren van monumentale bomen kunnen onder strikte voorwaarden een tegemoetkoming voor kosten 
van controle, nader technisch onderzoek en onderhoud uit het bomenfonds krijgen. Op deze manier draagt 
het bomenfonds bij aan het in stand houden van de kwaliteit van het bomenbestand in de gemeente. 
 
Puntsgewijs gaat het om de volgende onderwerpen: 

• een jaarlijks budget voor aanplant, onderhoud, controle en onderzoek van het bomenbestand 
• het binnen één financieringsstelsel brengen van alle werkzaamheden aan het bomenbestand 
• bij ruimtelijke ontwikkeling projecten dient de investering in de leefomgeving uit het projectbudget 

te komen, zo ook als boomeffectanalyses en taxaties nodig zijn 
• gelden voor compensatie als gevolg van nieuwbouw of projectontwikkeling waarin onvoldoende 

ruimte voor groen of bomen wordt gereserveerd en financiële herplant vloeien in het fonds 
• het hanteren van een herplantreserve zodat bij gebrek aan middelen op middellange termijn 

(minder dan vijf jaar) herplant altijd te realiseren is 
• gelden uit schadetaxaties vloeien in het fonds 
• boetes als gevolg van handhaving (illegale kap en snoei) vloeien in het fonds en 
• een bijdrage uit het bomenfonds voor onderhoud, controle en onderzoek aan private monumentale 

bomen moet mogelijk worden gemaakt 

7.5 Communicatie 
 
Voor een goed functionerend bomenbeleid is in de praktijk meer nodig dan een goede verordening en een 
goed beleidsplan met kaart. De visie met uitgangspunten voor de bomen moet bijvoorbeeld goed worden 
gecommuniceerd en bekend zijn binnen de gehele gemeentelijke organisatie. Ook inspraak en afstemming 
moeten goed geregeld zijn.  
 
Groeiplaatsen van bomen zijn niet los te zien van de civieltechnische inrichting. Tijdens het ontwerp dienen 
de aspecten van de inrichting zoals omschreven in hoofdstuk 5 gezamenlijk te worden bekeken. Goede 
communicatie en het vroegtijdig betrekken van alle relevante afdelingen (zie paragraaf 1.2) bij het 
ontwikkelen van plannen zijn daarom van essentieel belang om tot breed gedragen en goed afgestemde 
projecten te komen. 
 
Hoe de bewoners van de gemeente Katwijk structureel en actief te betrekken is reeds aangegeven in het 
groenbeleidsplan (zie ook paragrafen 2.2 en 2.4). De waardering voor openbaar groen is voldoende met een 
6,4 en loopt in de pas met de gemiddelde waardering, zoals in 2009 bleek uit gegevens van 
Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten. Er zijn echter ook bewoners die minder waardering hebben 
voor bomen. Dit heeft onder andere te maken met overlast die ervaren wordt als boomwortels verharding 
opdrukken, bij schaduwwerking en honingdauw. Hoe de gemeente in de regel omgaat met dit soort zaken 
qua onderhoud, bestrijding, enzovoorts en wat daarvoor de maatstaven zijn, kan worden gecommuniceerd 
via de website van de gemeente. Daar zou duidelijkheid moeten worden gecreëerd welke mate van overlast 
en hinder bewoners dienen te accepteren (zie ook paragraaf 6.2) en wanneer het tijd is om maatregelen te 
nemen. Ook zal het bewoners duidelijk moeten worden gemaakt dat er ruimte is voor verbetering, maar dat 
processen in bomen doorgaans langzaam verlopen. 
 
Een heldere uitleg over de waarde en de functies van bomen (zie paragraaf 2.1) en de beperkingen die gelden 
voor bomen in de gemeente Katwijk (zie paragrafen 4.1 en 4.2) is waarschijnlijk nog belangrijker.  
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Deze informatie kan zodoende bijdragen aan meer begrip voor de bomen en het groen in het algemeen, 
waardoor mensen hopelijk minder overlast zullen ervaren. En als het begrip toeneemt, dan zal het een 
positieve uitwerking hebben op de instandhouding van het bomenbestand. 
 

8 CONSEQUENTIES BOMENBELEID 
 
De verschillende facetten van het bomenbeleid leiden tot de onderstaande concrete aanbevelingen. 
 

8.1 Programma van eisen 
 

Ontwerp en inrichting 
1. Reserveer voldoende onder- en bovengrondse ruimte voor de aanplant van bomen waarbij de 

volwassen grootte richtinggevend is. 
a. Plant of herplant geen bomen van de eerste grootte in een trottoir. 
b. Vermijd zo veel mogelijk verharding en gras binnen de groeiplaats. 
c. Stem het sortiment af op de kwaliteit van de groeiplaats. 

2. Laat de inrichting met bomen en groen een dwingend onderdeel zijn van exploitatieplannen. 
3. Met het vastgestelde groenbeleidsplan geldt dat de gemeente Katwijk de kwaliteit van het 

bomenbestand in stand wil houden. Dit betekent dat de kwantiteit, dat wil zeggen: het aantal bomen, 
ondergeschikt is. Echter, deze vaststelling strookt niet met de ambities voor de boomnorm van het 
Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw. Deze kwantitatieve ambities dienen ondergeschikt te 
zijn aan het kwalitatieve groen- en bomenbeleid. 

4. Het onderdeel openbaar groen in de ‘leidraad basisinrichting openbare ruimte gemeente Katwijk’ 
(LIOR) is een aanvulling op het beleid (zie LIOR). De LIOR dient derhalve aan het bomenbeleid te 
worden aangepast op de punten die specifiek bomen en hun groeiplaatsen betreffen (zie hoofdstuk 4). 
Daarbij is het bomenbeleidsplan, en niet het groenbeleidsplan, leidend. 

5. Neem de conclusies en aanbevelingen van een bomeneffectanalyse (BEA) mee in de besluitvorming 
rond bouw of aanleg. 

6. Maak tijdens aanleg of renovatie van ondergrondse voorzieningen zoveel mogelijk gebruik van de 
mogelijkheid om gestuurd te boren indien er veel wortelschade te verwachten valt (aan de hand van 
een BEA), in het bijzonder bij waardevolle bomen. 

7. Neem een clausule in bestekteksten op waarin wordt gesteld welke maatregelen moeten worden 
genomen om tijdens werkzaamheden bomen te beschermen om schade te voorkomen en dat schade 
verhaald zal worden conform de richtlijnen van de NVTB. 

 
Boombeheer 

8. Stel een bomenbeheerplan (2011-2020) en jaarlijkse werkplannen op. 
9. Begroot begeleidingsnoei van het overwegend halfwas bomenbestand en overige onderhoudsregimes. 
10. Begroot de jaarlijkse en periodiek ruimere boomveiligheidscontrole afhankelijk van de gevaarzetting. 
11. Begroot onderzoeksplichtige bomen. 
12. Begroot het inboeten van ca. 5% van het bomenbestand in de periode 2011-2020. 
13. Maak gebruik van de beslissingsmatrix als richtlijn om overlast en hinder te kwalificeren. 
14. In het kader van de Flora- en faunawet conformeert de gemeente Katwijk zich aan de goedgekeurde 

gedragscodes bestendig beheer gemeentelijke groenvoorziening en ruimtelijke ordening en inrichting 
gemeenten zodat voorkomen kan worden dat handelingen die in de gedragscodes omschreven zijn als 
ontheffingsaanvragen worden ingediend. Hiermee wordt tijd en geld bespaard. 

a. Onder andere werkvoorbereiders, opzichters en meewerkende voormannen dienen in het bezit 
te zijn van een door de Vereniging Stadswerk Nederland erkend persoonscertificaat voor de 
gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorziening. 

b. Onderhoud de gemeentelijke, natuurlijke struwelen in het duingebied extensief en laat deze 
soortenrijke biotopen zoveel mogelijk zichzelf reguleren. 
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Boombescherming 
15. Ken boombestemmingen toe aan de monumentale bomenlijst en (delen van de) hoofdstructuur van 

bomen. Niet de individuele bomen zijn beschermd met dit instrument, maar wel de locatie en de 
structuren. Bomen zijn op individuele basis of als groep wel beschermd als de monumentale status is 
toegekend. 

16. Neem in bestekteksten een clausule op die stelt welke maatregelen moeten worden genomen om 
tijdens werkzaamheden bomen te beschermen om schade te voorkomen en dat schade verhaald zal 
worden conform de richtlijnen van de NVTB. 

17. Stel een brochure op met de 11 vuistregels hoe te werken in de nabijheid van bomen (zie bijlage 8). 
18. Houd toezicht en handhaaf conform de APV  Richt het bomenfonds op inclusief criteria voor een 

bijdrage voor duurzaam beheer van private monumentale bomen (aanbeveling groenbeleidsplan). 
19. Stel een communicatieplan op om het bomenbeleid uit te dragen (aanbeveling groenbeleidsplan), zie 

ook brochure 11 vuistregels.  

8.2 Kostenraming  
 
De kwaliteit van het groen week in 2007 aanzienlijk af van het wensbeeld waardoor een stijging in de 
financiële middelen nodig werd geacht ten opzichte van de begroting 2008, aldus de VORK. Ten tijde van 
dit beleidsplan is voor zover bekend in 2011 ca. € 150.000 besteed aan het uitvoeren van achterstallig 
onderhoud. 
 
De financiële consequenties voor het reguliere onderhoud en het inboeten van bomen zijn te ramen voor de 
periode 2011-2020. De raming dient gebaseerd te worden op een aantal aannames voor het reguliere 
onderhoud, te weten: 

• gemiddeld eens per vier jaar snoeien 
• gemiddeld eens per vier jaar boomveiligheidscontrole plus frequentere controle bij hoge 

gevaarzetting en diverse boomziekten (verhoogde zorgplicht) 
• ca. 1,5% nader technisch onderzoek van de jaarlijks visueel gekeurde bomen 

 
Het aantal per jaar te verwijderen bomen in de periode 2011-2020 wordt gebaseerd op de toekomst-
verwachting van het bomenbestand (zie paragraaf 5.2) in een ongewijzigde situatie. Dit aantal kan hoger 
uitvallen vanwege ruimtelijke ontwikkeling en calamiteiten. Echter, de kosten van in te boeten bomen in het 
kader van ruimtelijke ontwikkeling dienen te worden opgenomen in de projectbegrotingen. 
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pagina omschrijving 
  
titelblad Rijwielpad Rijnsoever (foto W. Bos) 
17 Turfmarkt (foto PFBA) 
18 Hoorneslaan binnenduinrand (foto Google street view) 
19 boven Peperstraat (foto PFBA) 
19 onder Taanderstraat (foto PFBA) 
20 Boslaan (foto PFBA) 
21 Prins Frederikdreef (foto PFBA) 
23 Veereinde knotlinde (foto PFBA) 
24 Parklaan (foto PFBA) 
26 Groen van Prinstererweg bosplantsoen (foto PFBA) 
27 Achterweg paardenkastanjebloedingsziekte (foto PFBA, 2008) 
35 Wilhelminaboom (foto PFBA) 
36 Kerkstraat beeldbepalende okkernoot (foto PFBA) 
38 (foto W. Bos) 
  
bijlage 4  
4.1 Vlierstraat (foto PFBA) 
4.2 midden Hoorneslaan (foto W. Bos) 
4.3 onder Rijwielpad Rijnsoever (foto PFBA) 
4.4 boven Rijnstraat (foto PFBA) 
4.5 onder Castellumplein (foto Google street view) 
4.6 Spinozalaan (foto PFBA) 
4.7 ’t Heen, Looyerslaan, Sandtlaan en Koningin Julianalaan (foto’s W. Bos) 
  
 
PFBA: Pius Floris Boomverzorging Amsterdam, foto’s gemaakt tijdens de inventarisatie (2009/2010) of 
nader technisch onderzoek (2010) 
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BIJLAGE 4 : WIJKEN 
bronnen: groenbeleidsplan, De Bosatlas van Nederland, geologievannederland.nl en katwijk.nl 
 
Katwijk is een kustplaats gelegen in het westen van Nederland, in het noordwesten van 
de provincie Zuid-Holland. Het is een verstedelijkt dorp welke verreweg de grootste 
gemeente is in de Duin- en Bollenstreek. De gemeente Katwijk beslaat 31,06 km2 , telt 
ruim 61.000 inwoners en bestaat uit vijf wijken (vier historische kernen): 
 

1. Katwijk aan Zee 
2. Hoornes / Rijnsoever (Katwijk Noord) 
3. Katwijk aan den Rijn 
4. Valkenburg 
5. Rijnsburg 

 

Historie 

 
De zeekust en de loop van de Oude Rijn zijn bepalend geweest voor de geschiedenis en 
ontwikkeling van de kernen. Het landschap is voordurend veranderd door de heen en 
weer schuivende kust, waardoor diverse duinenrijen 
met stranden ontstonden. Zie het nevenstaande figuur, 
afkomstig uit de bosatlas. De vrij meanderende rivier 
‘de Rijn’ doorkruiste deze duinenrijen en mondde bij de 
huidige kern Katwijk aan Zee in de Noordzee. Doordat 
de loop van de rivier in de tijd veranderde, konden 
bewoners van de kleine nederzettingen aan de oevers 
van de getijdenstroom nauwelijks het hoofd boven 
water houden. Naast de jonge hoge duinen die 
hoofdzakelijk uit leemarm en kalkrijk, fijn zand 
bestaan* liggen de kernen rond de loop van de Oude 
Rijn voornamelijk op kleinschalige zeekleipolders zoals 
klei op fijn zand en klei op veen. 
 
De Rijn vormde de noordelijke verdedigingslinie 
(limes) van de met de Romeinen gebrachte 
beschaving. Juist hier vestigden de mensen zich met de 
zee als belangrijke voedselbron en vanwege het iets 
hogere landschap van de oude duinen. Rijnsburg was al 
in de 6e eeuw een dichtbevolkte plaats aan de oever 
van De Vliet. De oude duinen waren oorspronkelijk 
dicht begroeid met bossen, maar rond het jaar 800 
begon men die grootschalig te kappen en binnen een 
paar eeuwen waren ze verdwenen. Op deze oude 
duinenrijen worden dan ook de meeste bebouwing en de oudste wegen aangetroffen. De 
gewenste bescherming tegen de zee leverde een landschapsbeeld op van windsingels en 
bomen. 
 
In het jaar 1231 duikt in de annalen voor het eerst de naam Katwijk aan den Rijn op. 
Honderdvijftig jaar later wordt melding gemaakt van een visafslag op het strand van 
Katwijk aan Zee. De twee dorpen werden met elkaar verbonden door een oude zandweg, 
de huidige Zeeweg. 

                                               
* duinvaaggronden ten zuiden en vlakvaaggronden ten noorden van de Rijnmond 
 De limes (Latijn voor 'grens') is de aanduiding van de grens van het Romeinse Rijk. 



Rond 1400 (tijdens de Late Middeleeuwen) werden de veengebieden tussen de 
strandwallen voor turf ontgonnen. Al sinds de Middeleeuwen is er zand gewonnen door 
afgraving van de oude duinen. Na 1880 nam de afzanding helemaal een grote vlucht, 
waardoor het oude duingebied zijn huidige uiterlijk van laaggelegen geëgaliseerde 
percelen verkreeg. Deze percelen bleken in de twintigste eeuw uitermate geschikt voor 
het verbouwen van bloembolgewassen. 

 
De bomen van Katwijk aan Zee hebben in de vorige eeuw veel te lijden gehad van de 
oorlog en de wederopbouw. Er zijn veel bomen verloren gegaan en het karakter en 
aanzien is behoorlijk gewijzigd. Heden ten dage zijn er in de hele gemeente, binnen de 
bebouwde kom van de vijf wijken ca. 25.000 bomen in eigendom van de gemeente (zie 
paragraaf 5.2). 
 

Katwijk aan Zee 
 
Katwijk aan Zee is een vissers- en duindorp met een open karakter. De lage bebouwing 
wordt vergezeld door smalle straten. 
 
Katwijk aan Zee grenst aan zowel de noord- als de zuidzijde 
aan het duingebied dat onderdeel is van de ecologische 
hoofdstructuur. De overgang vanuit de bebouwing naar het 
duingebied verloopt vrij abrupt. Ecologische verbindingen 
tussen de twee duingebieden zijn niet of nauwelijks aanwezig. 
Infrastructurele knelpunten en de beperkte ruimte voor 
aansluitende beplanting beperken de verbindingsmogelijkheid. 

 
Een samenhang in de bomenstructuur van Katwijk aan Zee is 
beperkt doordat de invloed van de zee(wind) een beperkt 
bomenbestand toelaat. Bomen die met hun bladerdek boven de 
bebouwing uit steken, zijn overgeleverd aan de elementen. De 
hoofdwegen naar de boulevard worden gedeeltelijk begeleid 
met een bomenstructuur, zoals de Zeeweg. Het groen in het 
verlengde van het gemeentehuis heeft een enigszins parkachtig karakter en is open van 
structuur. Het Burgemeester de Ridderpark is een park met dicht groen en een 
natuurlijke uitstraling. Het Duinpark (Salem) heeft een dichte begroeiing, waardoor de 
overgang naar het open duingebied enigszins abrupt is. 

 

Hoornes / Rijnsoever 
 
Hoornes/Rijnsoever is een wijk uit 1970-1980 met veel openbaar groen. In Hoornes 
wordt dit gekenmerkt door groene ruimtes rondom flatgebouwen en in Rijnsoever met 
hoven en bosplantsoen. De doorgaande groenstructuren liggen vooral langs water. 

 
In met name Rijnsoever is regelmatig gebruik gemaakt 
van bosschages met enkele bomen op relatief kleine 
oppervlakken. Het groen levert een beperkte bijdrage 
aan de oriëntatie en herkenbaarheid van de omgeving, 
omdat het groen een stedenbouwkundig indeling kent. 
In Hoornes en Rijnsoever zijn geen herkenningspunten 
van het oorspronkelijke kleinschalige landschap te 
herkennen. 

 



Hoornes/Rijnoever grenst aan de westzijde aan duingebied dat onderdeel is van de 
ecologische hoofdstructuur. In de ecologische verbinding tussen het duingebied en het 
bebouwd gebied is enige potentie aanwezig. Er is voldoende ruimte, maar het 
ecologische karakter langs de watergangen ontbreekt echter nog. 

 
Er zijn vier grotere groenstructuren te onderscheiden: 

– langs het Uitwateringskanaal, 
– langs het rijwielpad Rijnsoever-Zuid, 
– langs het rijwielpad Rijnsoever-Noord, 
– langs de N206. 

 
Deze groenstructuren zijn redelijk breed en ruim opgezet en 
hebben een parkachtig karakter met afwisselend gazons, bomen 
en bosschages. Langs beide rijwielpaden ligt water dat redelijk 
brede oevers heeft en een samenhangend geheel vormt met de 
groenstructuur. 

 
Naast duidelijke groenstructuren zijn de meeste 
ontsluitingswegen in de wijk voorzien van structuurgroen, zoals 
een bomenlaan en een middenberm in tegenstelling tot het 
‘snipper-groen'  in de woonbuurten. De ontsluitingsweg in 
bedrijventerrein ’t Heen bestaat eveneens uit structuurgroen, 
zoals een bomenlaan met onderbeplanting of gazon. 
 

Katwijk aan den Rijn 
 
Katwijk aan den Rijn is van oorsprong een agrarisch dorp aan een knooppunt van wegen. 
De bebouwing was ruim opgezet met veel akkers en groen. Gegoede families hadden er 
hun buitenplaatsen. Later is de bebouwing verdicht en is het aandeel openbaar groen 
beperkt. De oude bomen vormen herkenningspunten van het oorspronkelijke landschap. 

 
Katwijk aan den Rijn grenst niet aan de ecologische hoofdstructuur. Een ecologische 
verbinding tussen de duingebieden en het groen in het bebouwde gebied is in potentie 
aanwezig via de Koningin Julianalaan en de N206. Hier is ruimte aanwezig voor 
ecologische structuren. 

 
Er zijn twee grotere groenstructuren te onderscheiden: 

– langs het Uitwateringskanaal/Additioneel kanaal. Tot de 
oude veiling van Katwijk (’t Ambacht) is een brede 
groenstrook aanwezig met afwisselend gras en 
bosschages die overloopt in de groengebieden 
Kwakkelwei en ’t Sandt. De structuur loopt echter door 
op het voormalig veilingterrein, 

– de N206 wordt aan beide zijde begeleid met dichte 
bosschages. 

 
Beide groenstructuren vertonen samenhang vanwege 
uniformiteit. Een van de doorgaande waterstructuren, de Rijn, 
heeft een harde oever en wordt nauwelijks begeleid door 
groen, waardoor deze waterstructuren een beperkte 
ecologische waarde hebben. Katwijk aan den Rijn heeft verder een groene uitstraling, 
hoewel de echte hoeveelheid beperkt is. Deze groene uitstraling is vooral te danken aan 
de bomenlanen in de straten. 

 



Valkenburg 
 
De ligging aan de Oude Rijn was voor de Romeinen van strategische betekenis. Tijdens 
onderzoeken heeft men de overblijfselen gevonden van 6 à 7 bouwlagen 
achtereenvolgens op elkaar gebouwde legerplaatsen uit de periode 40-260 na Christus. 
Hierdoor vertoont Valkenburg nog heden ten dage het karakter van een terpdorp. 

Valkenburg is een kleine kern gebleven met een dorps karakter. 
 
Het aandeel bomen beperkt zich voornamelijk tot bomen in de verharding. De meeste 
bomen bevinden zich echter in de bufferzone tussen de N206 en de woonwijken. Dit is 
een herkenbare strook in Valkenburg. 

 
Valkenburg grenst aan de zuidzijde aan de provinciale ecologische hoofdstructuur ter 
hoogte van Dorpsweide (invliegfunnel). Deze hoofdstructuur bestaat uit een breed open 
landschap met het karakter van het buitengebied vanwege de weilanden en knotbomen. 
In dit landschap loopt de Torenvlietwatering. Deze watering bestaat uit steile oevers met 
een beperkte ecologische waarde. De waterberging ‘Veldzicht’ bezit een ecologische 
waarde vanwege de goede waterkwaliteit. Een ecologische verbinding tussen de 
duingebieden en het groen in het bebouwde gebied is in potentie aanwezig via de N206. 
De groenstrook langs de N206 is een doorlopend brede strook met afwisselend gras en 
bosplantsoen of enkele bomen en enkele plantvakken, het laatste vooral ter afscherming 
van de parkeerplaatsen. 

 
In het centrum en de oudere woonbuurten is zeer 
weinig openbaar groen aanwezig met voornamelijk 
bomenrijen in de verharding. In de nieuwere 
woonwijken is het aandeel openbaar groen iets 
groter, al concentreert het zich tot de watergangen. 
De met groen vergezelde watergangen vormen de 
herkenningspunten in de woonwijk, evenals de 
doorgaande groenstroken langs de N206. 

 

Rijnsburg 
 
De Vliet is tegenwoordig een opvallende plek, vanwege haar 
eigen (groene) karakter. Het aandeel openbaar groen in de 
woonwijken is beperkt, afgezien van de groenrijke wijk 
Frederiksoord met zijn hofjes. 

 
Rijnsburg grenst net als Katwijk aan den Rijn niet direct aan de 
ecologische hoofdstructuur en Rijnsburg heeft geen grotere 
groengebieden. Vooral in de woonbuurten van deze kern is 
weinig openbaar groen aanwezig. Langs De Vliet liggen smalle 
groenstroken. Door deze beperkte begeleiding van het groen 
heeft deze waterstructuur een beperkte ecologische waarde. 

 
Van meer ecologische waarde is het verbindingswater tussen 
De Vliet en de groenstructuur langs het fietspad 
Paardenbloem/Kamille/Dovenetel. Langs de watergang en het rijwielpad is een 
parkachtige groenstructuur aanwezig met afwisselend gazons, bomen en bosschages. 
Het water vormt hier de verbindende factor. De groenstructuren langs het fietspad en De 
Vliet staan met elkaar in verbinding. Het overige groen in deze kern heeft geen 
verbindend karakter en ondersteunt of versterkt de stedenbouwkundige indeling 
nauwelijks.



BIJLAGE 5: GROENE HOOFDSTRUCTUREN 
 
kern groene hoofdstructuur aantal bomen 

Boslaan 99 
Duinrust – duinpark Salem 
(Leeuweriklaan/Nachtegaallaan/Parklaan) 

38+157+246=441 

Haven – Weth. F.E. Meerburg Sr. kade 104+56=160 
Karel Doormanlaan 37 
Koningin Julianalaan – Willem de Zwijgerlaan 187+104=291 
Meeuwenlaan 32 
Miereweidepad 88 
Industrieweg – Kortenaerstraat 111+53=164 
Ridderpark 
(Berkenlaan/Dennenlaan/Duinoord/Duinoordweg/Nieuwe 
Duinweg) 

93+65+14+96+611=879 

Voorstraat 82 

Katwijk aan Zee 
(4284 bomen) 

Zeeweg 417 
  subtotaal: 2690 (63%) 
   

Biltlaan 515 
Biltpad 319 
’t Heen (Ambachtweg/fietspad ’t Heen/Lageweg) 222+35+439=696 
Hoorneslaan 257 
Kanaaldijk – Goerie – Groen van Prinstererweg 355+60+240=655 
Rijwielpad Rijnsoever-Noord 402 
Rijwielpad Rijnsoever-Zuid – Helmbergweg 619+115=734 

Hoornes/Rijnsoever 
(8264 bomen) 

Titan bufferzone – Campingweg 26+2=28 
  subtotaal: 3606 (44%) 
   

Baron van Wassenaerlaan – Calloaweg 165+49=214 
Cantineweg – Westerbaan 50+32=82 
Hyacintstraat – Asterstraat (langs N206)– Ranonkelstraat  119+130=249 
Koningin Julianalaan 95 
Laage Mallegatpad 383 
Nieuwe Duinweg 149 
Prins Frederikdreef 119 
Roversbrugpad 135 
Rijnstraat – begraafplaats Kerklaan – Achterweg 102+72+31=205 
Sandtlaan 107 
Tolhuisstraat 77 
Westerbaanpad 26 

Katwijk aan den Rijn 
(5627 bomen) 

Zeeweg 172 
  subtotaal: 2013 (36%) 
   

Het Buitenwater en Dorpsweide (in aanleg) 0 
Katwijkerweg – De Hoop – Schelphoek 18+14+18=50 
ir. G. Tjalmaweg (N206) – Kooltuinweg (provincie) – Achterweg 
– Duinzicht 

291+125+17+37=470 
Valkenburg 
(1795 bomen) 

Voorschoterweg – Hoofdstraat 259+16=275 
  subtotaal: 795 (44%) 
   

Boslaan – Westerpark 88+25=113 
Dovenetel – Kamille – Paardebloem 11+34+9=54 
Duizendschoon – Siegenlaan – Duinroos 119+237+26=382 
Kanaaldijk Noord-West – Waardlaan – Voorhouterweg 39+36+115=190 
Kanaaldijk Zuid-Oost 9 
Kanaaldijk Zuid-West – Wingerd 53+19=72 
Noordwijkerweg (N449) – Brouwerstraat 71+18=89 
Oegstgeesterweg 177 
Overrijn 42 
Rijnsburgerweg 39 
Sandtlaan 83 

Rijnsburg 
(4932 bomen) 

Steenstraat – Breugelstraat – Halsstraat 69+72+21=162 
  subtotaal: 1412 (29%) 
   
totaal 24903 bomen aantal bomen in hoofdstructuren: 10516 (42%) 

De tabel is afgeleid van de structuurelementenkaart, groenvisie (bijlagen 1 en 3) en de 
inventarisatie van het bomenbestand van de gemeente Katwijk 2009/2010 (paragraaf 
5.2). 



KATWIJK AAN ZEE 
 

 
donkergroen: hoofdstructuren van bomen 
lichtgroen: EHS 



HOORNES / RIJNSOEVER 
 

 
donkergroen: hoofdstructuren van bomen 
lichtgroen: EHS 



KATWIJK AAN DEN RIJN 
 

 
donkergroen: hoofdstructuren van bomen; lichtgroen: EHS 



VALKENBURG 
 

 
donkergroen: hoofdstructuren van bomen; lichtgroen: EHS 



RIJNSBURG 
 

 
donkergroen: hoofdstructuren van bomen 



BIJLAGE 6 
 

 
 
bron: Stadsbomen Vademecum deel 2A 



 BIJLAGE 7: GEMEENTELIJK REGISTER VAN 

MONUMENTALE BOMEN 
 



Boomnummer

Boomsoort Bijzonderheden

Inventarisatie lijst

Straat Diameterklasse

Hoogte

Conditie

Toekomstverw.

gemeente Katwijk (Waardevolle bomen)

Katwijk

1.780.15 Ti.eu.'Pa' herdenkingsboom, 100 jaar 
staatsbosbeheer, 
TOEKOMSTBOOM!

Duinrustplein 14 0-10 4 Goed Goed

1.3150.35 Ti.co.'VP' Beatrix boom, 
TOEKOMSTBOOM!

Voorstraat 118 20-30 7 Goed Goed

1.3390.187 Ul.mi.'Sa' beeldbepalende bomenrijZeeweg Meeuwenlaan - 
Duinoordweg

50-60 22 Redelijk Goed

1.3390.188 Ul.mi.'Sa' beeldbepalende bomenrijZeeweg Meeuwenlaan - 
Duinoordweg

50-60 22 Goed Goed

1.3390.189 Ul.mi.'Sa' beeldbepalende bomenrijZeeweg Meeuwenlaan - 
Duinoordweg

50-60 22 Goed Goed

1.3390.190 Ul.mi.'Sa' beeldbepalende bomenrijZeeweg Meeuwenlaan - 
Duinoordweg

60-70 22 Goed Goed

1.3390.191 Ul.mi.'Sa' beeldbepalende bomenrijZeeweg Meeuwenlaan - 
Duinoordweg

50-60 22 Goed Goed

1.3390.192 Ul.mi.'Sa' beeldbepalende bomenrijZeeweg Meeuwenlaan - 
Duinoordweg

60-70 22 Goed Goed

1.3390.194 Ul.mi.'Sa' beeldbepalende bomenrijZeeweg Meeuwenlaan - 
Duinoordweg

50-60 22 Goed Goed

1.3390.195 Ul.mi.'Sa' beeldbepalende bomenrijZeeweg Meeuwenlaan - 
Duinoordweg

60-70 22 Goed Goed

1.3390.198 Ul.mi.'Sa' beeldbepalende bomenrijZeeweg Meeuwenlaan - 
Duinoordweg

70-80 22 Goed Goed

1.3390.271 Ul.mi.'Sa' beeldbepalende bomenrijZeeweg Voorstraat - 
Meeuwenlaan

60-70 20 Goed Goed

1.3390.325 Gi.bi dendrologiosch waardevolZeeweg tuin gemeentehuis 50-60 13 Goed Goed

3.30.1 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 27 hoek Van 
Egmondstraat

100-150 15 Redelijk Matig

3.30.2 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 31 70-80 16 Matig Matig

3.30.3 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 31 70-80 16 Matig Matig

3.30.4 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 14 80-90 16 Matig Matig
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Boomnummer

Boomsoort Bijzonderheden

Inventarisatie lijst

Straat Diameterklasse

Hoogte

Conditie

Toekomstverw.

gemeente Katwijk (Waardevolle bomen)

3.30.5 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 14 60-70 16 Redelijk Redelijk

3.30.6 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 35a to 50-60 16 Matig Slecht

3.30.7 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 35a to 50-60 16 Goed Goed

3.30.8 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 16 50-60 16 Goed Goed

3.30.9 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 35 70-80 16 Goed Goed

3.30.10 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 16 50-60 16 Goed Goed

3.30.11 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 18 60-70 16 Goed Goed

3.30.14 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 55 50-60 16 Redelijk Matig

3.30.15 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 55 to 40-50 16 Matig Matig

3.30.16 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 22 60-70 16 Redelijk Matig

3.30.21 Ae.hi Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een 
cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in 
de Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 30 to 90-100 16 Redelijk Matig
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Boomnummer

Boomsoort Bijzonderheden

Inventarisatie lijst

Straat Diameterklasse

Hoogte

Conditie

Toekomstverw.

gemeente Katwijk (Waardevolle bomen)

3.220.14 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Mgr Bekkersstraat 63 100-150 18 Goed Goed

3.220.15 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Mgr Bekkersstraat 63 100-150 18 Goed Goed

3.490.15 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Callaoweg 3 naast 90-100 22 Goed Goed

3.490.50 Ae.hi waardevol, leeftijdCallaoweg 3 achter 80 - 90 18 Goed Goed

3.800.63 Ti.co herdenkingsboom; huwelijk van 
willem alexander en maxima, 
TOEKOMSTBOOM!

Nieuwe Duinweg 12 10-20 7 Goed Goed

3.820.1 Ti.eu waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Van Egmondstraat 1 to 40-50 13 Goed Goed

3.820.3 Ti.eu waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Van Egmondstraat 4 40-50 13 Goed Goed

3.820.4 Ti.eu waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Van Egmondstraat 6 40-50 13 Goed Goed

3.1380.19 Ae.hi waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Kerklaan 8 90-100 16 Goed Goed

3.1380.20 Fa.sy.'At' waardevol, beeldbepalend, 
TOEKOMSTBOOM!

Kerklaan 8 40-50 11 Goed Goed

3.1380.41 Fa.sy waardevol, leeftijd, 
beeldbepalend en dendrologisch

Kerklaan begraafplaats 80-90 20 Goed Goed

3.1380.77 Ul.mi waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Kerklaan begraafplaats 70-80 18 Goed Goed

3.1380.79 Ul.mi waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Kerklaan begraafplaats 70-80 18 Goed Goed

3.1380.80 Ul.mi waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Kerklaan begraafplaats 70-80 18 Goed Goed

3.1380.81 Ul.mi waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Kerklaan begraafplaats 70-80 18 Goed Goed

3.1380.82 Ul.mi waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Kerklaan begraafplaats 70-80 18 Goed Goed

3.1390.43 Ae.hi.'Ba' herdenkingsboom, 
oranjevereniging/ Julianaboom

Kerkstraat (K) 2 100-150 16 Redelijk Goed

3.1390.47 Ti.eu waardevol, leeftijd, 
beeldbepalend en 
cultuurhistorisch

Kerkstraat (K) 47d 30 - 40 5 Goed Goed

3.1390.48 Ti.eu waardevol, leeftijd, 
beeldbepalend en 
cultuurhistorisch

Kerkstraat (K) 47d 30 - 40 5 Goed Goed

3.1390.49 Ti.eu waardevol, leeftijd, 
beeldbepalend en 
cultuurhistorisch

Kerkstraat (K) 47d 30 - 40 5 Goed Goed

3.1390.50 Ti.eu waardevol, leeftijd, 
beeldbepalend en 
cultuurhistorisch

Kerkstraat (K) 47d 30 - 40 5 Goed Goed
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Boomnummer

Boomsoort Bijzonderheden

Inventarisatie lijst

Straat Diameterklasse

Hoogte

Conditie

Toekomstverw.

gemeente Katwijk (Waardevolle bomen)

3.1390.51 Ti.eu waardevol, leeftijd, 
beeldbepalend en 
cultuurhistorisch

Kerkstraat (K) 47d 30 - 40 5 Goed Goed

3.1390.52 Ti.eu waardevol, leeftijd, 
beeldbepalend en 
cultuurhistorisch

Kerkstraat (K) 47d 30 - 40 5 Goed Goed

3.1950.1 Ti.eu oude dorpsstructuurNoordwijkerweg (K) 2 30-40 6 Goed Goed

3.1950.2 Ti.eu oude dorpsstructuurNoordwijkerweg (K) 2 30-40 6 Goed Goed

3.1950.3 Ti.eu oude dorpsstructuurNoordwijkerweg (K) 2 30-40 6 Goed Goed

3.1950.4 Ti.eu oude dorpsstructuurNoordwijkerweg (K) 2 30-40 6 Goed Goed

3.1950.5 Ti.eu oude dorpsstructuurNoordwijkerweg (K) 4 30-40 6 Goed Goed

3.1950.6 Ti.eu oude dorpsstructuurNoordwijkerweg (K) 6 30-40 6 Goed Goed

3.1950.43 Ti.eu oude dorpsstructuurNoordwijkerweg (K) 3 30 - 40 6 Goed Goed

3.1950.44 Ti.eu oude dorpsstructuurNoordwijkerweg (K) 3 30 - 40 6 Goed Goed

3.2030.44 Ti.eu.'Pa' herdenkingsboom Amaliaboom, 
TOEKOMSTBOOM!

Overrijn De Wilbert Vlindertuin 20 - 30 5 Goed Goed

3.2370.16 Ti.eu waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Rijnstraat 62 40-50 12 Redelijk Goed

3.2370.17 Ti.eu waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Rijnstraat 60 40-50 12 Goed Goed

3.2370.73 Ti.eu waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend waardevol, leeftijd 
en beeldbepalend

Rijnstraat 75 40-50 8 Redelijk Goed

3.2370.74 Ti.eu waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Rijnstraat 77 40-50 8 Redelijk Goed

3.2860.9 Ae.hi.'Ba' waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Sandtlaanpad hoek 
Tolhuisstraat

100-150 18 Goed Goed

3.2860.10 Ae.hi waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Sandtlaanpad hoek 
Tolhuisstraat

90-100 18 Goed Goed

3.3230.99 Gi.bi waardevol, leeftijd en 
dendrologisch

Baron van Wassenaerlaan 33 
to

40-50 10 Goed Goed

3.3230.163 Sa.se.'Ch' waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Baron van Wassenaerlaan 90 
to

100-150 15 Goed Goed

3.3230.164 Sa.se.'Ch' waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Baron van Wassenaerlaan 92 
to

100-150 15 Goed Redelijk

3.3390.139 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Zeeweg 153 60-70 18 Goed Goed

3.3390.140 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Zeeweg 153 60-70 18 Redelijk Goed

3.3390.141 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Zeeweg 153 60-70 18 Goed Goed

3.3390.143 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Zeeweg 153 100-150 20 Goed Goed
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Boomnummer

Boomsoort Bijzonderheden

Inventarisatie lijst

Straat Diameterklasse

Hoogte

Conditie

Toekomstverw.

gemeente Katwijk (Waardevolle bomen)

3.3390.144 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Zeeweg 155 90-100 20 Goed Goed

3.3390.146 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Zeeweg 157 80-90 20 Goed Goed

3.3390.151 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Zeeweg 159 50-60 18 Goed Goed

3.3390.154 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Zeeweg 161 50-60 18 Goed Goed

3.3390.160 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Zeeweg 165 50-60 20 Goed Goed

3.3390.161 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Zeeweg 165 50-60 20 Goed Goed

3.4002.19 Qu.tu Oudste exemplaar in de 
gemeente Katwijk. Tevens 
zeldzaam.

Koningin Julianalaan (K) 2 50-60 13 Goed Goed

4.192.10 Ti.co herdenkingsboom Beatrixboom, 
TOEKOMSTBOOM!

Joghtlaan 1 10-20 7 Redelijk Goed

4.228.10 Ti.eu.'Pa' herdenkingsboom Amaliaboom, 
TOEKOMSTBOOM!

Veldzicht 3 10-20 6 Goed Goed

5.18.1 Ae.hi herdenkingsboom (prins Willem 
Alexander boom)

Burgemeester Koomanspln 
tuin gemeentehuis

40-50 9 Goed Goed

5.22.59 Pl.hi herdenkingsboom, 
TOEKOMSTBOOM!

Koningin Julianalaan (R) hoek 
christinalaan

40-50 10 Goed Goed

5.43.6 Ae.ca waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Freesiastraat 4 to 60-70 11 Goed Goed

5.54.19 Ul ho 'Co waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Hoftuinplein 50-60 15 Redelijk Redelijk

5.84.18 Sa.al waadevol, leeftijd, beeldbepalend 
en cultuurhistorisch

Kloosterschuurweg einde straat 100-150 16 Redelijk Redelijk

5.102.11 Ti.eu.'Pa' Herdenkingsboom (Amalia 
boom), TOEKOMSTBOOM!

Monetstraat 3 to 10-20 6 Goed Goed

5.104.1 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Moleneind 2 20-30 7 Goed Goed

5.104.2 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Moleneind 6 20-30 7 Goed Goed

5.104.3 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Moleneind 8 20-30 7 Goed Goed

5.104.4 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Moleneind 10 20-30 8 Goed Goed

5.104.5 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Moleneind 12 20-30 7 Goed Goed
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5.104.6 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Moleneind 17 20-30 7 Goed Goed

5.104.7 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Moleneind 18 20-30 8 Goed Goed

5.104.8 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Moleneind 23 20-30 8 Goed Goed

5.104.9 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Moleneind 26 20-30 8 Goed Goed

5.118.36 Ti.eu.'Pa' herdenkingsboom, 
TOEKOMSTBOOM!

Petronella van Saxenstr hoek 
Evertsenstraat

10-20 5 Goed Goed

5.123.1 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg hoek Vliet Zuidzijde 20-30 8 Goed Goed

5.123.2 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg to kerk 20-30 8 Goed Goed

5.123.3 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg to kerk 20-30 8 Goed Goed

5.123.4 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg 6 to 20-30 8 Goed Goed

5.123.5 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg 5 to 20-30 8 Goed Goed

5.123.6 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg 4 to 20-30 8 Goed Goed

5.123.8 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg 2 to 20-30 8 Goed Goed

5.123.9 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg 1d to 10-20 5 Goed Goed

5.123.10 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg 1d to 10-20 4 Goed Goed

5.123.11 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg 1d to 10-20 4 Goed Goed

5.123.12 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg 1c to 10-20 5 Goed Goed

5.123.13 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Rapenburg 1c to 10-20 6 Goed Goed
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5.123.19 Ti.eu herdenkingsboom (Oranje 
Nassauboom), 
TOEKOMSTBOOM!

Freesiastraat hoek Rapenburg 20-30 7 Goed Goed

5.131.28 Ul.ho waardevol, leeftijd en 
beeldbepalend

Rijnsburgerweg 80-90 16 Goed Goed

5.138.48 Fr.ex Beeldbepalende boom bij een 
monumentaal pand.

Spinozalaan 29 80-90 10 Redelijk Redelijk

5.149.3 Ti.eu.'Pa' Wilhelminaboom. De boom is 
geplant ter herinnering aan de 
kroning van koningin Wilhelmina.

Vliet Noordzijde 50-60 11 Goed Goed

5.149.4 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 40-50 13 Goed Goed

5.149.5 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 40-50 13 Goed Goed

5.149.6 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 40-50 13 Goed Goed

5.149.7 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 40-50 13 Goed Goed

5.149.8 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 50-60 13 Goed Goed

5.149.9 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 36 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.10 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 36 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.12 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 44 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.13 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 46 to 30-40 12 Goed Goed

5.149.14 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 48 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.15 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 53 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.16 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 56 40-50 13 Goed Goed

5.149.17 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 57 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.18 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 62 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.19 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 66 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.20 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 67 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.21 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 69 to 20-30 8 Goed Goed

5.149.22 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 70 to 40-50 13 Goed Goed
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5.149.23 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Noordzijde 73 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.25 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 76 to 20-30 8 Goed Goed

5.149.26 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 78a to 20-30 8 Goed Goed

5.149.27 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 79a to 20-30 8 Goed Goed

5.149.28 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 86 to 20-30 8 Goed Goed

5.149.29 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 88 to 20-30 8 Goed Goed

5.149.31 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 90 to 10-20 6 Goed Goed

5.149.32 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 92 to 20-30 6 Goed Goed

5.149.33 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 94 to 10-20 6 Goed Goed

5.149.34 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 16 to 40-50 12 Goed Goed

5.149.35 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 15 to 40-50 12 Goed Goed

5.149.36 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 14 to 40-50 12 Goed Goed

5.149.37 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 13 to 40-50 12 Goed Goed

5.149.39 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 13 to 40-50 13 Goed Goed

5.149.41 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 11 to 40-50 12 Goed Goed

5.149.42 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 10 to 40-50 12 Goed Goed

5.149.43 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 9 to 40-50 12 Goed Goed

5.149.44 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 5 to 40-50 12 Goed Goed

5.149.45 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 4 to 40-50 12 Goed Goed

5.149.46 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 3 to 40-50 12 Goed Goed
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5.149.47 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 2 to 40-50 12 Goed Goed

5.149.48 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 20-30 7 Goed Goed

5.149.49 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 20-30 8 Goed Goed

5.149.50 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 20-30 8 Goed Goed

5.149.51 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 21a to 20-30 8 Goed Goed

5.149.52 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 21a to 20-30 7 Goed Goed

5.149.53 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 20 to 20-30 7 Goed Goed

5.149.54 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 19 to 20-30 8 Goed Goed

5.149.55 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 14 to 10-20 5 Goed Goed

5.149.56 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 13 to 10-20 5 Goed Goed

5.149.57 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 13 to 10-20 5 Goed Goed

5.149.58 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 10-20 5 Goed Goed

5.149.59 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde 10-20 5 Goed Goed

5.149.60 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Noordzijde hoek 
Freesiastraat

20-30 7 Goed Goed

5.151.1 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Zuidzijde 59 to 20-30 8 Goed Goed

5.151.2 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Zuidzijde 58 to 20-30 8 Goed Goed

5.151.3 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Zuidzijde 57 to 20-30 9 Goed Goed
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5.151.4 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Zuidzijde 55 to 20-30 9 Goed Goed

5.151.5 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Zuidzijde 46 to 20-30 8 Goed Goed

5.151.6 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Zuidzijde 40 to 10-20 7 Goed Goed

5.151.7 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Zuidzijde 37 to 20-30 8 Goed Goed

5.151.8 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Zuidzijde 35 to 20-30 8 Goed Goed

5.151.9 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Zuidzijde 30 to 0-10 4 Goed Goed

5.151.10 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol, 
TOEKOMSTBOOM!

Vliet Zuidzijde 29 to 20-30 8 Goed Goed

5.151.11 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 27 to 40-50 12 Goed Goed

5.151.12 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 26 to 40-50 12 Goed Goed

5.151.13 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 25 to 40-50 12 Goed Goed

5.151.14 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 24 to 40-50 12 Goed Goed

5.151.15 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 23 to 40-50 12 Goed Goed

5.151.16 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 22 to 30-40 12 Goed Goed

5.151.17 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 20 to 40-50 12 Goed Goed

5.151.18 Ti.eu behoort tot oude vliet structuur, 
als geheel waardevol

Vliet Zuidzijde 16 40-50 12 Goed Goed

5.9009.52 Ac.ps.'Ne' Koningin Beatrix-boom, 
TOEKOMSTBOOM!

Boslaan (R) 24 to 20 - 30 7 Goed Goed

5.9013.6 Ju.re Landelijk register. Oudste 
exemplaar in gemeente Katwijk

Kerkstraat (R) 18 70-80 12 Goed Goed

Totaal aantal bomen 186
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